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ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ
• Хидроизолационни материали за мазета
и резервоари
• Хидроизолационни материали за плоски покриви
• Хидроизолационни материали за стени
• Спомагателни хидроизолационни материали - Армировки
• Хидроизолационни материали за фуги
• Покривни хидроизолационни мембрани

1. Хидроизолационни материали
1.1 Хидроизолационни материали за мазета и резервоари
ПРОДУКТ/КОД

AQUAMAT-ELASTIC
0338/1

Еластична, циментова
хидроизолация
2-компонентна

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Еластична двукомпонентна циментова мазана
хидроизолация. Подходяща за повърхности, при които се
очаква поява на пукнатини предизвикани от температурни
разширения или вибрации, върху тераси, балкони, басейни,
тунели, резервоари и др. Както и за хидроизолация под
керамични плочки. Класифицира се като покритие за
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
Цвят: Сив, бял. Опаковка: 35 kg (25 kg A+10 kg B),
18 kg (12,9 kg A+5,1 kg B) & 7 kg (5 kg A+2 kg B).
Разход: 2,0-4,0 kg/m2.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Сив
35 kg
Бял
35 kg
(A+B)
18 kg
(A+B)
7 kg
(A+B)

54(A)(B)

114,90

54(A)
54(B)
18
(A+B)
48
(A+B)

118,90

54

92,90

33 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

78,90

18 kg
(A+B)

18
(A+B)

57,90

4

54
160

30,75
8,90

4

54
160

35,90
9,90

54

59,90

54(A)
54(B)

139,90

Еластична, еднокомпонентна, мазана хидроизолация с фибри,
AQUAMAT
18 kg
усилена
с полимерни смоли. За хидроизолация на
0317/1 MONOELASTIC
повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета,
мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н. Подходяща за
хидроизолация на повърхности, подложени на температурни
разширения или вибрации и които имат или се очаква поява
на пукнатини, като тераси, балкони, надземни водни
резервоари, плувни басейни и т.н. Класифицира се като
покритие за повърхностна защита на бетон, според
Еластична, циментова
EN 1504-2. Цвят: Сив.
еднокомпонентна,
хидроизолация с фибри Разход: 1,25-2,50 kg/m2.
Флексова циментова двукомпонентна мазана
AQUAMAT-FLEX
хидроизолация. Подходяща за повърхности, при които се
0314/1
очаква поява на пукнатини, предизвикани от топлинни
разширения или вибрации. За хидроизолация на
повърхности, които ще се покриват с плочки, обърнати
покриви, подземни водни резервоари и т.н.
Класифицира се като покритие за повърхностна защита на
бетон, според EN 1504-2.
Флексова циментова
Цвят: Сив.
хидроизолация
Разход: 2,0-4,0 kg/m2.
2-компонентна

AQUAMAT
0317/1

Хидроизолация на
циментова основа

Мазана хидроизолация на циментова основа. Издържа на
Сив
хидростатично налягане до 7 атм. по DIN 1048. Подходяща за
25 kg
хидроизолация на мазета и резервоари, за резервоари за
5 kg
питейна вода по W-347. Дава възможност за изолация на
Бял
мазета от вътрешната страна, може да се полага и от
25
kg
пасивната страна на водният натиск.
5
kg
Класифицира се като покритие за повърхностна защита на
бетон, според EN 1504-2.
Светло
Цвят: Сив, бял, светло син.
син
Разход: 2,0-4,0 kg/m2.
25 kg

Двукомпонентна, силно еластична, мазана циментова
AQUAMATхидроизолация. Използва се за хидроизолация на
0338/1 SUPERELASTIC
повърхности от бетон, замазки, мазилки, тухли, циментови

Двукомпонентна
силно еластична
хидроизолация
6

ЦЕНА/БР.

30 kg
(A+B)

78,90
32,90

блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н.
Подходяща е за изолиране на повърхности, подложени на
температурни разширения или вибрации, които имат или се
очаква поява на пукнатини, като плоски покриви, балкони,
надземни водни резервоари, плувни басейни, „обърнати"
покриви и т.н. Продуктът е сертифициран според EN 1504-2 и
се класифицира като покритие за повърхностна защита на
бетон. Цвят: Бял. Разход: 2,0-4,0 kg/m2.
Всички цени са без включен ДДС.

Хидроизолационни Материали

Хидроизолационни материали за мазета и резервоари
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

AQUAMAT-PENETRATE Кристализираща мазана хидроизолация на циментова

20 kg
основа. Прониква в дълбочина на бетона и създава
водонепропусклив слой с постоянно действие. Има
запечатващо действие и в последствие на появили се
пукнатини. Може да се прилага еднакво добре от активната
и пасивната страна на водния натиск. Подходяща за
хидроизолация на мазета, сутерени, основи на сгради,
резервоари и др. Класифицира се като покритие за
Кристализираща
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
циментова
Цвят: Сив.
хидроизолация
Разход: Около 1,5 kg/m2.
Добавка за водоплътност на бетон в сух вид. Добавя се по
AQUAMAT-ADMIX
20 kg
време
на изработването на бетоновата смес. Образува
0317/1
неразтворими съединения (кристали), като по този начин се
подобрява водоплътността на бетона, без да се влияе на
неговата паропропускливост. Остава активна за продължителен период от време и е еднакво добре устойчива на
отрицателно и положително хидростатично налягане. За
хидроизолиране на фундаменти, мазета, резервоари, плувни
басейни и т.н. Сертифициран с маркировка CE, като добавка
Добавка за водоплътност
за бетон подобряваща водоустойчивостта според
с кристализиращ ефект
EN 934-2: T9. Цвят: Сив. Разход: 0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.
Циментова мазана хидроизолация за повърхности, които са в
AQUAMAT-SR
25 kg
контакт
с отпадъчни и подпочвени води, съдържащи
0317/1
сулфати. Подходяща за хидроизолация на стени и подове в
пречиствателни станции за отпадна вода и др.
Цвят: Сив.

ЦЕНА/БР.

54

41,90

54

53,90

54

52,90

49,90
19,90
6,90

7,90

0344/1

Сулфатоустойчива,
мазана циментова
хидроизолация

AQUAFIX
0315/1

Разход:
2,0-4,0 kg/m2.

Свръх бързовтвърдяващ цимент. За моментално спиране на
водни течове.
Цвят: Сив.

15 kg
5 kg
1 kg

15

32
75
240

4 kg

4

160

Разход:
Около 1,6 kg/lit.
Свръх бързовтвърдяващ
цимент за спиране
на водни течове

FIX-RAPID
0315/1

Бързовтвърдяващ
цимент за анкериране

Бързовтвърдяващ цимент. Използва се за бързи поправки,
фиксиране, анкериране, запълване на празнини, дупки и
като цяло навсякъде, където се изисква висока якост и
бързо полагане.
Цвят: Сив.
Разход:
Около 1,6 kg FIX-RAPID са необходими за приготвяне на 1 lit
бързовтвърдяваща смес.

Всички цени са без включен ДДС.
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Хидроизолационни материали за мазета и резервоари
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Двукомпонентна битумно-полиуретанова хидроизолация.
Използва
се за изолиране на подземни конструкции,
0227/1
фундаменти, озеленени покриви, резервоари за непитейна
вода, напоителни канали, под плочки в кухни, бани, покриви
и тераси (при условие че последният слой се опесъчи с
кварцов пясък), под топлоизолационни плоскости на тераси.
Съдържа хидрофобни полиуретанови смоли (компонент A) и
битум (компонент B). Образува хидроизолационна мембрана
с висока еластичност и отлична механична и химична
Битумно-полиуретанова,
устойчивост. Цвят: Черен.
мазана хидроизолация
Разход: 1,0-1,5 lit/m2.
Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща
ISOMAT PUA 1360
мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се
0432/1
полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се
изисква висока механична и химична устойчивост и бързина
на работа. ISOMAT PUA 1360 се използва за полагане върху
основи, подложени на вибрации.
Цвят (A+B): Сив.
Двукомпонентна
Разход:
мембрана от чиста
1,5-2,0 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
полиуреа с висока
еластичност
Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща
ISOMAT PUA 1240
мембрана от хибридна полиуреа, без разтворители, която се
0432/1
полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се
изисква висока механична и химична устойчивост и бързина
на работа. Използва се за хидроизолация на покриви,
балкони и тераси, „обърнати" и озеленени покриви.
Цвят (A+B): Сив.

ISOFLEX-PU 560 BT

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

40 lit
(A+B)

33 (A)
33 (B)

449,00

10 lit
(A+B)

72 (A)
72 (B)

129,00

400 kg
(A+B)

1
(A+B)

6.900,00

400 kg
(A+B)

1
(A+B)

5.900,00

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

189,00

Двукомпонентна топло
Разход:
полагана хидроизолация 1,5-2,0 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
от хибридна полиуреа

DUROPRIMER-SG
0402/2

Двукомпонентен
епоксиден грунд за
бетонни подове

PLASTIPROOF
0120/1

Пластификатор за
бетон. Добавка
за водоплътност
8

Двукомпонентен епоксиден грунд, без разтворители.
Използва се като хидроизолационнен слой върху подове, при
които има проблем с влага и ще се покриват с епоксидна
подова система или циментови замазки. Също така може да
се използва като грунд преди епоксидна система
DUROFLOOR върху основи с висока влажност или замърсени
с масла (първо основата трябва да се почисти от масла).
Класифицира се като SR-B2,0 според стандарт ΕΝ 13813.
Цвят: Светло бежов.
Разход: 600-1000 g/m2.
Добавка за водоплътност на бетон с пластифициращ
ефект (ASTM C-494, тип A, ELOT EN 934-2:T2 и T9). Използва
се за изработване на бетон с ниска водопропускливост и
подобрява физическите му характеристики.
Цвят: Тъмно кафяв.

1000 kg
240 kg
20 kg
5 kg

4

2
39
72

1.590,00
489,00
45,90
15,90

Разход:
0,2-0,5 kg на 100 kg цимент.

Всички цени са без включен ДДС.

Хидроизолационни Материали

Хидроизолационни материали за мазета и резервоари
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT INJECT PU 820 Ниско вискозна реагираща с водата полиуретанова смола за
4400/1

инжектиране, на базата на MDI. Реагира с водата и образува
твърда, хидрофобна, запечатваща пяна. Използва се за
спиране на активни водни течове с нисък или висок дебит
(и/или с високо хидростатично налягане).
Цвят: Тъмно кафяв.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

25 kg

33

790,00

2,3 kg

144

109,90

25,2 kg
(A+B)

33
(A+B)

990,00

Твърда, водоспираща
смола за инжектиране

ISOMAT INJECT PU 832 Катализаторът се смесва с полиуретановите смоли за
4400/1

инжектиране.
Разход:
В зависимост от полагането.

Катализатор за ISOMAT
INJECT PU 820

ISOMAT INJECT PU 880 Ниско вискозна, двукомпонентна, полиуретанова смола за
ELASTIC
4400/1

инжектиране, на базата на MDI. Използва за спиране на
водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, бетонови
конструкции и канализационни съоръжения.
Цвят: Кафяв.

Еластична, водоспираща,
двукомпонентна,
полиуретанова смола
за инжектиране

1.2 Хидроизолационни материали за плоски покриви
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Хибридна, еластична, мазана, хидроизолационна мембрана за
25 kg
плоски покриви. Образува непрекъсната, еластична
0217/1
15 kg
хидроизолационна, паропропусклива мембрана, без фуги и
5 kg
съединения с дълготрайна белота. Приложима като покривно
1 kg
покритие, спомагащо за охлаждане на покрива поради
силното отразяване на слънчевите и инфрачервените лъчи.
Сертифициран с маркировка CE като покритие за
Хибридна, еластична,
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
мазана хидроизолационна Цвят: Бял.
мембрана за плоски покри- Разход: 1,0-1,5 kg/m .
ви с дълготрайна белота

ISOFLEX AEGEAN

12

24
44
110
336

ЦЕНА/БР.

179,90
109,90
39,90
8,99

2

Всички цени са без включен ДДС.
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Хидроизолационни материали за плоски покриви
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Хибридна, еластична, мазана, хидроизолационна мембрана
за плоски покриви, на основата на акрилни и полиуретанови 25 kg
0225/1
смоли. Образува непрекъсната, еластична хидроизолационна, 13 kg
4 kg
паропропусклива мембрана, без фуги и съединения. Има
1 kg
висока устойчив на атмосферни влияния и дълготрайност.
Силно отразяване на слънчевите и разсейване на
инфрачервените лъчи. Устойчивост на локви.
Сертифициран с маркировка CE като покритие за
Хибридна еластична
мазана хидроизолаци- повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
онна мембрана на полиу- Цвят: Бял.
Разход: 1,0-1,5 kg/m2.
ретанова основа

ISOFLEX HYBRID

ISO-PRIMER
0206/1

Грунд за
ISOFLEX HYBRID и
ISOFLEX AEGEAN

ISOFLEX-PU 500
0226/1

Полиуретанова мазана
хидроизолация за плоски
покриви

ISOFLEX-PU 500 A
0227/1

Еднокомпонентна бързовтвърдяваща полиуретанова хидроизолация

ISOFLEX-PU 500 THIXO
0226/1

Тиксотропна
еднокомпонентна
полиуретанова
хидроизолационна
мембрана
10

Полимерна емулсия на водна основа, за грундиране на
абсорбиращи основи преди полагане на еластични течни
хидроизолации за плоски покриви ISOFLEX HYBRID и ISOFLEX
AEGEAN.
Цвят: Бял.

20 kg
5 kg
1 kg

ЦЕНА/БР.

12

24
44
110
336

169,90
92,90
31,90
8,99

4
12

39
72
324

69,00
19,90
5,90

4
12

36
39
120
360

269,00
149,90
79,90
16,90

4
12

36
120
360

269,00
79,90
16,90

4
12

24
39
120
360

449,00
249,00
119,00
25,90

12

24
120
360

329,00
95,90
19,90

Разход:
0,2-0,3 kg/m2.

Еднокомпонентна мазана полиуретанова хидроизолация за
покриви и тераси. Притежава отлична механична, химична,
термична и UV устойчивост. Образува безшевен еластичен,
хидроизолационен, паропропусклив слой. Отлична адхезия
към различни основи, неравни повърхности, подходяща за
хидроизолация на озеленени покриви, цветарници и т.н.
Сертифициран с маркировка CE като покритие за
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2, както и
според ETAG 005 част 1 и 6, ETA-15/0206. Цвят: Бял, сив.
Други цветове по поръчка (мин. количество 200 kg).
Разход: Около 1,5 kg/m2.
Еднокомпонентна бързовтвърдяваща полиуретанова
хидроизолационна течна мембрана за плоски покриви.
Образува непрекъснат безшевен еластичен
хидроизолационен паропропусклив запечатващ слой, без
фуги и снадки. Характеризира се с отлична механична,
химична, термична и атмосферна устойчивост. Може да се
полага върху неравни повърхности и при ниски температури.
След полагане става устойчива на дъжд в много кратък
период от време. Има CE маркировка според EN 1504-2 и
ETAG 005 част 1 и 6, ETA-15/0206. Цвят: Бял, сив.
Разход: Около 1,5 kg/m2.
Тиксотропна високоякостна полиуретанова хидроизолационна
мембрана с висока механична, химична, температурна, UV и
атмосферна устойчивост. Поради тиксотропните й
характеристики може да се полага на вертикални, извити и
наклонени повърхности. Образува непрекъснат безшевен
еластичен паропропусклив слой. Притежава отлична адхезия
към различни основи, като бетон, циментови замазки, метал,
дърво, и към повечето видове хидроизолационни мембрани.
Цвят: Бял. Други цветове по поръчка (минимално количество
200 kg).
Разход: 1,0-1,5 kg/m2.

Бял
25 kg
12 kg
6 kg
1 kg
Сив
25 kg
6 kg
1 kg
25 kg
12,5 kg
5 kg
1 kg

25 kg
6 kg
1 kg

Всички цени са без включен ДДС.

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Тиксотропна полиуретанова хидроизолационна мембрана с
5 kg
фибри с висока механична, химична, температурна, UV и
0226/1
1
kg
атмосферна устойчивост. Образува непрекъснат, еластичен,
паропропусклив слой. Отлична адхезия към различни основи,
като бетон, циментови замазки, метал, дърво, и повечето
видове хидроизолационни мембрани. Особено подходяща за
хидроизолация на трудни места, покривни детайли и свръзки
Еднокомпонентна
(ъгъл под-стена, тръби, улуци, вентилационни и климатични
полиуретанова течна
покривни системи, комини, фотоволтаични системи и т.н.).
хидроизолационна
Цветове: Бял. Сив по поръчка (минимално количество 200 kg).
мембрана с фибри
Разход: 1,0-1,5 kg/m2.
Еднокомпонентна полиуретанова течна хидроизолационна
ISOFLEX-PU 540
25 kg
мембрана. Подходяща за хидроизолация на мокри
0226/1
помещения (под плочки) в кухни, бани, балкони и тераси, при
условие че последният слой се опесъчи с кварцов пясък, под
топлоизолационни плоскости на плоски покриви и основи.
Отличен икономичен вариант в случаи, в които не е
необходима UV устойчивост.
Полиуретанова
Цветове: Черен. Сив по поръчка (минимално количество
еднокомпонентна течна 200 kg).
хидроизолационна
Разход: 1,5 kg/m2.
мембрана

ISOFLEX-PU 500 DTL

ISOFLEX-PU 550
0227/1

Двукомпонентна
полиуретанова мазана
хидроизолация

ЦЕНА/БР.

120
360

84,90
19,90

24

219,00

39
(A+B)

279,00

40 lit
(A+B)

33 (A)
33 (B)

449,00

10 lit
(A+B)

72 (A)
72 (B)

129,00

20 kg
5 kg
1 kg

24
120
360

690,00
199,00
49,00

12

Двукомпонентна мазана полиуретанова хидроизолация без
12,5 kg
разтворители, подходяща за хидроизолация на плоски
(A+B)
покриви и балкони. Може да се използва като крайно
покритие, както и под плочки, термоизолационни плоскости
и др. Подходяща за вътрешна употреба, тъй като е почти без
мирис.
Цвят: Сив.
Разход:
Около 1,5 kg/m2.

Двукомпонентна битумно-полиуретанова мазана
хидроизолация.
Притежава отлична адхезия към различни
0227/1
основи (бетон, циментови замазки, битумни покрития и т.н.).
За хидроизолация на подземни конструкции, озеленени
покриви и т.н., както и под плочки в кухни, бани, балкони и
плоски покриви, при условие че последният слой се опесъчи
с кварцов пясък. Съдържа хидрофобни полиуретанови смоли
(компонент A) и битум (компонент B). Притежава висока
еластичност
и отлична механична и химична устойчивост.
Битумно-полиуретанова
Цвят:
Черен.
мазана хидроизолация
Разход: 1,0-1,5 lit/m2.
Прозрачна алифатна полиуретанова течна мембрана за
ISOFLEX-PU 650
хидроизолация върху стари плочки, камъни, дърво, стъклени
0226/1
тухли, пластмаси и др, и за създаване на декоративни подови
покрития. Образува гланцова повърхност, която не пожълтява с
времето. Отлична механична и химична устойчивост; остава
прозрачна и еластична за дълъг период. Използва се и като
прозрачен свързващ материал (биндер) за изготвяне външни и
вътрешни
декоративни подови покрития, тип „каменен килим".
Прозрачна алифатна
Продуктът е сертифициран според EN 1504-2 и се класифицира
полиуретанова
като покритие за повърхностна защита на бетон.
хидроизолационна
мембрана
Разход: 0,8-1,2 kg/m2, на два или три слоя.

ISOFLEX-PU 560 BT

Всички цени са без включен ДДС.

12
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Хидроизолационни материали
Хидроизолационни материали за плоски покриви
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Еднокомпонентно прозрачно алифатно полиуретаново
9 kg
покритие, което се използва като краен слой върху ISOFLEX4 kg
PU 650, за образуване на сатенена повърхност. Образува
непрекъснат, еластичен, водонепропусклив слой, устойчив на 0,75 kg
UV лъчи. Не пожълтява с времето и притежава отлична
механична и химична устойчивост. Представлява ефективно
решение за хидроизолация и защита на повърхности,
Еднокомпонентно
покрити със стари плочки, естествени камъни, стъклени
прозрачно алифатно
тухли, дърво, бетон и т.н.
полиуретаново покритие, Разход: 0,1 kg/m2.
сатен
Двукомпонентна алифатна полиаспартанова (студена
ISOFLEX-PAS 660
25 kg
полиуреа) течна хидроизолационна мембрана. Използва се
0225/1
(A+B)
NEW като крайно хидроизолационно покритие на плоски покриви
и балкони и като крайно защитно покритие на ароматна,
топло полагана, полиуреа. Бързовтвърдяваща, UV-стабилна и 5 kg
(A+B)
с висока механична и химична устойчивост. Сертифициран
според EN 1504-2 и се класифицира като покритие за
Двукомпонентна
повърхносттна защита на бетон.
UV-устойчива
полиаспартанова течна Притежава СЕ маркировка.
Цвят: Бял.
хидроизолационна
мембрана
Разход: 1,0-1,5 kg/m2 за два слоя.
Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща
ISOMAT PUA 1360
400 kg
мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се
0432/1
(A+B)
полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се
изисква висока механична и химична устойчивост и бързина
на работа. ISOMAT PUA 1360 се използва за полагане върху
основи, подложени на вибрации.
Цвят (A+B): Сив.
Двукомпонентна
Разход:
мембрана от чиста
1,5-2,0 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
полиуреа с висока
еластичност
Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща
ISOMAT PUA 1240
400 kg
мембрана от хибридна полиуреа, без разтворители, която се
0432/1
(A+B)
полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се
изисква висока механична и химична устойчивост и бързина
на работа. Използва се за хидроизолация на покриви,
балкони и тераси, „обърнати" и озеленени покриви.
Цвят (A+B): Сив.

VARNISH-PU 650 MF

0226/6

4
12

ЦЕНА/БР.

39
120
360

289,00
149,00
34,90

12

490,00

(A+B)

40

119,00

(A+B)

1
(A+B)

6.900,00

1
(A+B)

5.900,00

Двукомпонентна топло
Разход:
полагана хидроизолация 1,5-2,0 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
от хибридна полиуреа
Еднокомпонентно алифатно еластично полиуретаново
повърхностно
покритие. Използва се за защита на ISOFLEX0229/1
PU 500 и ISOFLEX-PU 550 срещу влиянието на UV лъчи,
особено в случай че е избран тъмен краен цвят. Също така е
подходящ за защита на полиуретанови хидроизолационни
покрития изложени на пешеходен и лек автомобилен трафик
(например паркинги и т.н.).
Цвят: Бял, сив. Други цветове по поръчка (мин. количество
Алифатно еластично
160 kg).
полиуретаново повърхно- Разход: 0,12-0,25 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
стно покритие

TOPCOAT-PU 720

12

20 kg
5 kg
1 kg

4
16

24
120
320

519,00
149,00
34,90

Всички цени са без включен ДДС.

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

TOPCOAT-PU 740
0226/1

Еднокомпонентно твърдо-еластично алифатно
полиуретаново покритие. Образува мембрана, устойчива на
износване и защитава повърхностите. подложени на лек
пешеходен трафик и среден автомобилен трафик.
Цвят: Прозрачен (може да се оцветява).

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

24
120

659,00
169,00

25 kg

12

189,00

(A+B)

(A+B)

20 kg
4 kg

4

Разход:
0,12-0,25 kg/m2/слой, в зависимост от основата.
Прозрачно алифатно
полиуретново покритие
Двукомпонентно цветно еластично алифатно полиаспартаново
покритие (студена полиуреа) без разтворители и с ниско
0225/1
NEW съдържание на летливи вещества. Защита на подове в
индустриални помещения, складове, гаражи и др., върху
епоксидни, полиуретанови или декоративни подови системи и
крайна защита на ароматна, топло полагана полиуреа.
Бързовтвърдяващо, UV-стабилно и с висока механична и
химична устойчивост. Сертифициран според EN 13813 като
Бързовтърдяващо,
покритие за повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.
UV устойчиво,
Цвят: Сив.
полиаспартаново
повърхностно покритие Разход: 250-400 g/m2 за слой.
Бързостягащо двукомпонентно прозрачно алифатно
TOPCOAT-PAS 780
полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без
0225/1
NEW разтвoрители и с ниско съдържание на летливи вещества.
Крайно защитно покритие върху декоративни подове като
микроциментови покрития, каменни килими, декоративни
покрития с чипс, както и върху индустриални подови системи
в складове, лаборатории, изложбени зали, гаражи и т.н.
Бързовтърдяващо,
Висока механична и химична устойчивост, UV стабилен.
прозрачно, UV устойчиво, Сертифициран според EN 1504-2 като покритие за
полиаспартаново
повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.
покритие
Разход: ≥ 250 g/m2 за слой.
Еднокомпонентен полиуретанов грунд с разтворители.
PRIMER-PU 100
Осигурява
отлична адхезия на еластичните полиуретанови
0227/1
хидроизолации ISOFLEX-PU, при полагане върху порьозни
повърхности, като бетон, циментови замазки, дърво и т.н.
Цвят: Безцветен.

TOPCOAT-PAS 760

7 kg

40

(A+B)

(A+B)

3 kg
(A+B)

105
(A+B)

980,00

6
240
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

319,00

74,90

33
120
360

219,00
69,00
16,90

12
(A+B)

379,00

6
48
4 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

89,00

15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

29,00

17 kg
5 kg
1 kg

4
12

Разход:
0,2-0,3 kg/m2.
Полиуретанов грунд

PRIMER-PU 140
0227/1

Двукомпонентен
полиуретанов грунд,
без разтворители

Двукомпонентен полиуретанов грунд без разтворители,
образуващ подходяща основа за полагане на полиуретанови,
мазани хидроизолации ISOFLEX-PU. Подходящ за
абсорбиращи и неабсорбиращи основи като бетон,
циментови замазки, метал, дърво, битумни мембрани и т.н.
Решава проблемите при основи с високо съдържание на
влага, като предотвратява появата на проблеми при полагане
на ISOFLEX-PU.
Цвят: Кафяв.
Разход: 100-200 g/m2.

Всички цени са без включен ДДС.

20 kg
(A+B)

13

Хидроизолационни Материали

Хидроизолационни материали за плоски покриви

Хидроизолационни материали
Хидроизолационни материали за плоски покриви
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

PRIMER-PU 150
0227/1

Еднокомпонентен
алифатен полиуретанов
грунд

PRIMER-S 165
0226/1

Прозрачен подобрител
на адхезията за
ISOFLEX-PU 650

EPOXYPRIMER 500
0402/2

Двукомпонентен
епоксиден грунд,
на водна основа

ACCELERATOR 5000
0226/1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Еднокомпонентен алифатен полиуретанов грунд, създаващ
9 kg
подходяща адхезия за полагане на прозрачни полиуретанови
4 kg
хидроизолации и прозрачни полиуретанови повърхностни
покрития върху порьозни и абсорбиращи основи, като бетон, 0,75 kg 12
индустриални подови покрития, замазки и т.н.

ЦЕНА/БР.

39
120
360

199,00
99,00
21,90

120
360

89,90
29,00

Разход:
200-300 g/m2.

Прозрачен подобрител на адхезията за чисти неабсорбиращи
3 kg
повърхности, който осигурява необходимата адхезия на
0,75 kg 12
хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 650 към тях (напр.
неабсорбиращи гланцирани повърхности, гланцирани
керамични плочки, стъкло, стъклени тухли и др.).
Неподходящ за прозрачни пластмасови материали, като
поликарбонатни плоскости.
Разход:
30-70 g/m2.
Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа. Използва
се като грунд за полиуретанови системи ISOFLEX-PU при
полагане върху неабсорбиращи повърхности или стари
хидроизолационни слоеве. Също може да се използва като
грунд за циментови основи (бетон, циментови замазки и т.н),
върху които ще се полагат продукти на системата
DUROFLOOR.
Цвят: Бледожълт.
Разход: 150-200 g/m2.
Специален ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500,
който позволява неговото полагане при ниски температури
или на дебели слоеве като увеличава неговата тиксотропия и
механична якост.

24
20 kg
(A+B)
(A+B)
39
10 kg
(A+B)
(A+B)
6
72
4 kg
(A+B) (A+B) (A+B)
15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

289,00

1 kg

12

288

39,00

5 lit
1 lit

4
12

96
288

44,90
12,90

159,00
69,90
24,50

Разход:
6% от теглото на ISOFLEX-PU 500.
Ускорител на
свързването на
ISOFLEX-PU 500

SM-16
1407/1

Специален разтворител
за полиуретанови
покрития
14

Разтворител за разреждане на полиуретанови покрития.
Подходящ за разреждане на мазана полиуретанова
хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 500, особено когато
се нанася чрез пръскане,а също и за почистване на
инструментите, използвани по време на полагането на
ISOFLEX-PU 500. SM-16 може да се използва и като
разредител за епоксидни покрития и за почистване на
инструментите, използвани при работа с тях. За
полиуретанови покрития SM-16 се разрежда в съотношение
10% от теглото.

Всички цени са без включен ДДС.

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

AQUAMAT-ELASTIC
0338/1

Еластична, циментова
хидроизолация
2-компонентна

Еластична двукомпонентна циментова мазана
хидроизолация. Подходяща за повърхности, при които се
очаква поява на пукнатини предизвикани от температурни
разширения или вибрации, върху тераси, балкони, басейни,
тунели, резервоари и др. Както и за хидроизолация под
керамични плочки. Класифицира се като покритие за
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
Цвят: Сив, бял. Опаковка: 35 kg (25 kg A+10 kg B),
18 kg (12,9 kg A+5,1 kg B) & 7 kg (5 kg A+2 kg B).
Разход: 2,0-4,0 kg/m2.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Сив
35 kg
Бял
35 kg
(A+B)
18 kg
(A+B)
7 kg
(A+B)

54(A)(B)

114,90

54(A)
54(B)
18
(A+B)
48
(A+B)

118,90

54

92,90

30 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

139,90

33 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

78,90

18 kg
(A+B)

18
(A+B)

57,90

30

79,00

30
28
28

79,00
86,90
86,90

Еластична, еднокомпонентна, мазана хидроизолация с фибри,
AQUAMAT
18 kg
усилена
с полимерни смоли. За хидроизолация на
0317/1 MONOELASTIC
повърхности от бетон, мазилки, тухли, циментови блокчета,
мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н. Подходяща за
хидроизолация на повърхности, подложени на температурни
разширения или вибрации и които имат или се очаква поява
на пукнатини, като тераси, балкони, надземни водни
резервоари, плувни басейни и т.н. Класифицира се като
Еластична, еднокомпо- покритие за повърхностна защита на бетон, според
нентна, циментова
EN 1504-2. Цвят: Сив.
хидроизолация с фибри Разход: 1,25-2,50 kg/m2.
Двукомпонентна, силно еластична, мазана циментова
AQUAMATхидроизолация. Използва се за хидроизолация на
0338/1 SUPERELASTIC
повърхности от бетон, замазки, мазилки, тухли, циментови
блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н.
Подходяща е за изолиране на повърхности, подложени на
температурни разширения или вибрации, които имат или се
очаква поява на пукнатини, като плоски покриви, балкони,
надземни водни резервоари, плувни басейни, „обърнати"
покриви и т.н. Продуктът е сертифициран според EN 1504-2 и
Силно еластична
се класифицира като покритие за повърхностна защита на
двукомпонентна
бетон. Цвят: Бял. Разход: 2,0-4,0 kg/m2.
хидроизолация
Флексова циментова двукомпонентна мазана
AQUAMAT-FLEX
хидроизолация.
Подходяща за повърхности, при които се
0314/1
очаква поява на пукнатини, предизвикани от топлинни
разширения или вибрации. За хидроизолация на
повърхности, които ще се покриват с плочки, обърнати
покриви, подземни водни резервоари и т.н.
Класифицира се като покритие за повърхностна защита на
бетон, според EN 1504-2.
Флексова циментова
Цвят: Сив.
хидроизолация
Разход: 2,0-4,0 kg/m2.
2-компонентна

ISOGUM P
0801/4

Пластомерни битумни
мембрани (APP)
армирани с
полисестер 180 g/m2

Пластомерни битумни мембрани (APP), армирани с
полисестер 180 g/m2, с или без посипка.
Полага се чрез газопламъчно заваряване, без употреба
на битумно лепило.
МЕМБРАНИ БЕЗ ПОСИПКА
ISOGUM 4 P (4,0 kg/m2).
МЕМБРАНИ С ПОСИПКА ОТ МИНЕРАЛНИ ШИСТИ
ISOGUM 4 P MIN (4,0 kg/m2).
ISOGUM 4,5 P MIN (4,5 kg/m2).
ISOGUM 4,5 P MIN WHITE (4,5 kg/m2).

Всички цени са без включен ДДС.

ЦЕНА/БР.

78,90
32,90

Руло
1m x 10m
(10 m2)
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Хидроизолационни материали за плоски покриви

Хидроизолационни материали
Хидроизолационни материали за плоски покриви
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOGUM 3V
0810/4

Пластомерна битумна мембрана, армирана с укрепен
2 стъклофибърен плат (50 g/m2). Полага се чрез
газопламъчно заваряване, без употреба на битумно лепило.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

42

52,00

30

149,00

19 kg
5 kg

44
126

29,90
9,59

17 kg
5 kg

44
126

83,90
29,90

20 kg
5 kg

44
126

98,00
29,90

Руло
1m x 10m
(10m2)

Тегло: 3,0 kg/m2.

Битумна мембрана,
със стъклофибърна
армировка (50 g/m2)

ISODIEN 4 PF ALU
0811/4

Eластомерна битумна мембрана, армирана с полиестерен
плат (150 g/m2) и алуминиево покритие. Полага се чрез
газопламъчно заваряване, без употребана битумно лепило.

Руло
1m x 10m
(10m2)

Тегло: 4,0 kg/m2.

Еластомерна битумна
мембрана с
алуминиево покритие

ISOPAST
1014/6

Битумна емулсия, притежаваща устойчивост на киселини и
алкали и отлична адхезия към разнообразни основи, като
бетон, циментови замазки, метал, дърво и др. Използва се за
хидроизолация на фундаменти, подпорни стени, плочи,
покриви и др., както и като грунд преди залепване на
битумни мембрани.
Цвят: Кафяво-черен.

Битумна
хидроизолационна
емулсия

Разход:
0,2-1,0 kg/m2/слой.

ISOLAC-BT

Битумен хидроизолационен лак с разтворители. Притежава
отлична адхезия към всички видове основи и висока
водонепропускливост. Използва се като грунд преди
залепване на битумни мембрани, като паробариера и като
защитно покритие за бетон или метал срещу влага (защита
срещу корозия). Нанася се на 1-3 слоя с валяк или четка.
Цвят: Черен.

1015/6

Битумен
хидроизолационнен лак

Разход: Върху метални повърхности: 100-150 g/m2/слой.
Върху бетонни повърхности: 250-300 g/m2/слой.

ISOMAC

Запечатващ битумен мастик с отлична адхезия и висока
еластичност. Може да се положи с гладка маламашка.
Използва се за запечатване на фуги върху хоризонтални и
вертикални повърхности, за запълване на малки пукнатини,
обработка на трудни места при полагане на битумни
покрития, както и за поправка на битумни хидроизолационни
мембрани.
Цвят: Черен.

1018/6

Битумен мастик
16

Разход: 1,2-1,3 kg/lit.
Всички цени са без включен ДДС.

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOPAST-RUBBER
1014/6

Еластична битумна
хидроизолационна
емулсия

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Еластична емулсия от висококачествен битум, смоли и
19 kg
специални добавки. Притежава висока устойчивост на влага,
голяма еластичност, отлична адхезия върху различни основи,
от бетон, дърво, метал и др. Използва се за хидроизолация на
основи, подпорни стени, плоски и наклонени покриви и др.
Цвят: Кафяво-черен.

44

ЦЕНА/БР.

69,00

Разход:
0,35-0,50 kg/m2/слой.

1.3 Хидроизолационни материали за стени
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT FLEXCOAT
0202/6

Висококачествена,
еластична, хидроизолационна боя

FLEX-PRIMER
0224/6

Висококачествен
акрилен грунд

NAN0-SEAL
0228/1

Нано-импрегнатор за
хидроизолиране и
стабилизиране

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Еластична хидроизолационна боя за вътрешно и външно
Бял
приложение. Осигурява пълна водонепропускливост на стени
10 lit
срещу дъждовна вода. Притежава висока еластичност и
3 lit
способност за покриване на пукнатини върху основата.
Подходяща за боядисване и хидроизолация на стени, защита
Цветове
на битумни мембрани и т.н.
10 lit
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
3 lit
Покритие:
8-12 m2/lit/слой.
Дълбокопроникваща полимерна водна емулсия. В
комбинация с хидроизолационна еластична боя FLEXCOAT,
представлява отлична хидроизолационна система за стени.
Освен това е най-подходящият грунд за полимерна
пастообразна мазилка MARMOCRYL.
Цвят: Бял.
Покритие: 5-10 m2/kg.
Опаковките от 10 kg се предлагат в пластмасови баки,
удобни за направата на оцветен грунд. Той е необходим,
когато основата ще бъде покрита от полимерни мазилки
оцветени на база D или TR.
Дълбокопроникваща полимерна емулсия. При полагане върху
порьозни основи, ги стабилизира и защитава от влага и
поява на петна от соли, като същевременно не позволява
образуването на мухъл и плесени. Може да се боядисва.
Цвят: Светло син (безцветен след изсъхване).

20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

20 kg
5 kg
1 kg

ЦЕНА/БР.

4

44
110

134,90
44,90

4

44
110

Зависи
от цвета

4
12

39
44
72
324

66,90
36,90
21,90
7,50

4
12

39
72
324

119,00
32,90
9,90

Разход:
100-200 g/m2, според абсорбацията на основата.

Всички цени са без включен ДДС.
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Хидроизолационни материали
Хидроизолационни материали за стени
ПРОДУКТ/КОД

PS-20
0207/1

Водоотблъскващ
ипрегнатор на
силоксанова основа

PS-21
0207/1

Водоотблъскващ
импрегнатор на
силоксанова основа,
без разтворители

NANOPRO-C
0228/1

Нано-импрегнатор за
защита на порьозни
повърхности от влага

NANOPRO-M
0228/1

Нано-импрегнатор за
защита на мрамори от
влага

NANOPRO-L
0228/1

Нано-импрегнатор за
защита на повърхности
от масла
18

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Готов за употреба безцветен разтвор на силоксанова основа с
20 lit
разтворители, за хидроизолация на неорганични основи.
3 lit
Осигурява много високо водоотблъскване, паропропускливост
1 lit
и дълготрайна защита. Може да се полага върху различни
повърхности (естествени или изкуствени камъни, небоядисани
мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди,
керамични плочки, фасаден бетон и др.) за тяхната защита от
влиянието на дъждовните води. Подходящ е за импрегниране и
водозащита на фуги на плочки. Сертифициран с маркировка
CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Безцветен. Разход: 0,2-0,4 lit/m2.
Готов за употреба водоотблъскващ ипрегнатор на
20 lit
силоксанова основа, без разтворители. Осигурява много
5 lit
високо водоотблъскване и дълготрайна защита. Подходящ за
1 lit
импрегниране и хидроизолиране на фуги на плочки и
защитата от дъждовни води на различни повърхности
(естествени или изкуствени камъни, мазилки, фасадна
зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки,
неполиран мрамор, фасаден бетон и др.). Може да се полага
върху леко влажни основи. Сертифициран с маркировка CE
като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2. Цвят: Бял
(прозрачен след изсъхване). Разход: 0,2-0,4 lit/m2.
Дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на нано20 lit
молекулярна структура. Защитава порьозните повърхности от
5 lit
влага и поява на петна от соли. Подходящ за бетон, зидарии,
1 lit
мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, дървени плоскости,
естествен камък и т.н. За вътрешна и външна употреба.
Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен
импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Бял (безцветен след изсъхване).
Разход: 100-200 ml/m2, в зависимост от поглъщаемостта на
основата.
Дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава непорьозните повърхности
от влага и поява на петна от соли. Подходящо за полирани
мрамори, гранит, плочки, порцеланц и т.н. За вътрешна и
външна употреба.
Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен
импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Бял (безцветен след изсъхване).
Разход: 50-70 ml/m2, в зависимост от поглъщаемостта на
основата.
Дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава порьозните и слабо
порьозните повърхности (мрамори, гранити и т.н.), от поява
на петна от масла, влага и соли, като същевременно
възпрепятства появата на мухъл и плесени. Подходящ за
полагане върху бетон, зидария, мазилки, фуги на плочки,
гипсокартон, естествени камъни и т.н. За вътрешна и външна
употреба. Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен
импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Бял (безцветен след изсъхване). Разход: 50-100 ml/m2,
в зависимост от поглъщаемостта на основата.

20 lit
5 lit
1 lit

20 lit
5 lit
1 lit

ЦЕНА/БР.

4
18

22
120
288

179,00
31,90
12,90

4
12

39
72
324

129,00
35,90
10,90

4
12

39
72
324

139,00
39,90
10,90

4
12

39
72
324

179,00
51,90
12,90

4
12

39
72
324

349,00
89,90
21,90

Всички цени са без включен ДДС.

ISOMAT SL 17
0523/3

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Еластична хидроизолация без разредители. Използва се за
хидроизолация на санитарни помещения, които ще се
покрият с керамични плочки, като бани, душ кабини и др.
Полага се с валяк или маламашка върху основи от бетон,
мазилка, гипсокартон и т.н.
Цвят: Сив.

Еластична
хидроизолация
за употреба под плочки

Разход:
1,0-1,5 kg/m2, в зависимост от основата.

AQUAMAT-F

Воден силикатен разтвор слещу капилярна влага в бетонни и
тухлени стени. Полага се чрез импрегниране или
инжектиране.
Цвят: Безцветен.

0215/1

Хидроизолационен
разтвор срещу
капилярна влага

15 kg
5 kg

25 kg
6 kg

4

ЦЕНА/БР.

44
110

76,90
29,90

26
72

189,00
49,90

Разход:
Чрез инжектиране: Около 18 kg/m2 от напречното сечение на
стената.
Чрез импрегнация: 200-300 g/m2 от повърхността на
основата.

1.4 Спомагателни хидроизолационни материали - Армировки
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Стъклофибърна армировъчна мрежа за цялостно
1205/1

армиране на хидроизолационни покрития,
специално за случаи, при които има наличие на
множество пукнатини.
Тегло: около 65 g/m2.
Каре: 1,0 mm x 2,0 mm.

Всички цени са без включен ДДС.

ОПАКОВ.

БР./
БР.
/КАШ. EВРОПАЛЕ

Руло
1 m x 50 m
(50 m2)
Руло
10 cm x 50 m

ЦЕНА/БР.

56,90

20

10,90
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Хидроизолационни материали
Спомагателни хидроизолационни материали - Армировки
ПРОДУКТ/КОД

ПОЛИЕСТЕРЕН ПЛАТ
1203/1
1206/1

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

PF 30
Тънък полиестерен плат с тежест 30 g/m2.
Използва се за армиране на различните
хидроизолационни покрития.

БР./
БР.
/КАШ. EВРОПАЛЕ

ОПАКОВ.

Руло
1 m x 100 m
(100 m2)
Руло
10 cm x 50 m

119,00

20

Руло
1 m x 50 m
(50 m2)

Полиестерен плат
за армиране на
хидроизолационни
покрития

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ ЗА
МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ
0630/1

PF 60
Полиестерен плат 60 g/m2, за армиране на
различни видове полиуретанови хидроизолации
ISOFLEX-PU.

11,90

35

121,00

323

16,90

1

100

112,00

1

500

23,90

Руло
10 cm x 50 m

Специални мрежи от еластични термопластични
материали за хидроизолиране в мокри
помещения.

Хидроизолационна мрежа за ъгли и фуги.

Руло
12 cm x 50 m
Руло
12 cm x 10 m

Вътрешен ъгъл.

14 cm x 14 cm

25

500

32,90

Външен ъгъл.

21 cm x 21 cm

25

500

32,90

Специална мрежа за тръби.

12 cm x 12 cm

25

1.200

119,00

600

198,00

Специална мрежа за сифони.

20

ЦЕНА/БР.

42,5 cm x 42,5 cm 10

Всички цени са без включен ДДС.

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT BUTYL TAPE
0719/1

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Самозалепваща бутилова лента покрита с нетъкан
полипропилен. Използва се във влажни
помещения за хидроизолация под плочки, особено
на места при който има пукнатини, фуги и т.н.
Може да се покрива с мазани хидроизолации и
лепила за плочки.

ОПАКОВ.

Руло
8 cm x 10 m

БР./
БР.
/КАШ. EВРОПАЛЕ

6

ЦЕНА/БР.

240

34,90

28

269,00

Дебелина: 0,9 mm.
Самозалепваща
бутилова лента

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА Използва се върху здрави или нестабилни основи
И РАЗДЕЛИТЕЛНА
МЕМБРАНА
0719/1

за разделяне на следващи покрития, като им
позволява да работят независимо от основата.
Особено подходяща за полагане в мокри
помещения, балкони, тераси и т.н. Полага
се на стени и подове върху различни основи, като
бетон, циментови замазки, стари плочки, мозайки,
зидария и т.н.

Руло
1 m x 15 m

1.5 Хидроизолационни материали за фуги
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

TIXOPHALTE
0624/6

Готов за употреба залепващ и запечатващ битумен мастик,
за студено полагане. Притежава висока постоянна
еластичност и отлична адхезия към всички видове
материали, при различни условия, включително и под вода.
Цвят: Черен.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

24

1.440

13,90

20
12

1.000

12,90
8,39

310 ml

Разход: Около1,4 kg/lit обем фуга.
Еластичен залепващ
и запечатващ битумен
мастик
Еластичен залепващ и запълващ мастик с изключителна
600 ml
адхезия върху всички строителни материали, както стъкло,
280 ml
(бивш ELASTOTAN) алуминий, дърво, PVC и др. Има високи механични якости и
устойчивост на стареене и климатични условия. Подходящ за
запълване на фуги с ширина 3-50 mm.
Цвят: Сив, бял.

DOMOSILCONSTRUCTION
0622/6

Еластичен залепващ и
запълващ мастик

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/2,8 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/11,2 m дължина на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.
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Хидроизолационни материали
Хидроизолационни материали за фуги
ПРОДУКТ/КОД

DOMOSIL
0623/6

Универсален силикон

DOMOSIL-S
0622/6

Санитарен силикон

DOMOSIL-MICRO
0622/6

Антибактериален
силкон с вградена
Microban® технология

DOMOSIL-POOL
0622/6

Силикон за места
постоянно потопени
във вода

DOMOSIL-FIRE 300
0622/6

Запечатващ силиконов
мастик устойчив на
високи температури
22

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Универсален висококачествен силиконов мастик, за
запълване на фуги с ширина 3-40 mm върху неабсорбиращи
повърхности, като стъкло, алуминий, порцелан, керамични
материали и др. Не може да се боядисва.
Цвят: Безцветен, бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

280 ml

25

1.875

4,90

280 ml

25

1.875

4,90

280 ml

12

1.560

7,39

280 ml

12

1.560

8,49

280 ml 12

1.560

7,90

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Висококачествен силиконов мастик, за запълване на фуги с
ширина 3-40 mm върху неабсорбиращи повърхности, като
стъкло, алуминий, порцелан, керамични материали и др.
Подходящ е за помещения с висока влага (кухни, бани и др.),
като болници, лаборатории и др. Предотвратява развитието
на мухъл и плесен. Не се препоръчва за приложение в
аквариуми поради антибактериалните си съставки. Не може
да се боядисва. Цвят: Безцветен, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Висококачествен, антибактериален силикон с вградена
Microban® антибактериална защитна технология. Цвета
остава стабилен дори и след 10 години. Подходящ за
запечатване на фуги от 3 до 40 mm, върху непорьозни
материали, като стъкло, алуминии, порцелан и керамични
плочки. Полага се във влажни зони, като кухни, бани и т.н. Не
се препоръчва за употреба в аквариуми и не може да се
боядисва. Цвят: Безцветен, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Силикон за места постоянно потопени под вода, като плувни
басейни, аквариуми и т.н. Подходящ за запечатване на
вертикални и хоризонтални фуги с размер от 3 до 40 mm, за
вътрешна и външна употреба. Притежава много висока
адхезия към стъкло, порцелан, алуминии, керамика и т.н.
Подходяш за запечатване на фуги на лодки, стъклени
конструкции и т.н. Не може да се боядисва.
Цвят: Безцветен.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Силикон за употреба при високи температури (постоянна
устойчивост на температури до +250oC и временно до
+300oC). Има отлична адхезия към всички непорьозни
основи, като стъкло, плочки, керамика, покривни плочи,
епоксидни покрития, полиестери, полиакрили и т.н.
Устойчивост на масла, грес, вода, антифриз и трансмисионни
масла. За запечатване в машини, фланци на автомобили,
клапани, изпускателни и вентилационни тръби и т.н. Не може
да се боядисва. Цвят: Червен. Разход: Фуга 10 mm x 10 mm:
1 флакон/3 m дължина на фугата. Фуга 5 mm x 5 mm:
1 флакон/12 m дължина на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

FLEX PU-30 S
0626/6

Полиуретанов
запълващ мастик

Еднокомпонентен полиуретанов запълващ мастик, с
разтворители. За запечатване на фуги, при които се изисква
висока еластичност с широчина 5-50 mm, в бетон, тухлена
зидария, естествени и изкуствени камъни, стомана,
алуминий, дърво, керамични плочки и т.н. За вътрешно и
външно приложение.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 Флакон/12 m дължина на фугата.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

600 ml
310 ml

Еднокомпонентен еластичен залепващ и запълващ
600 ml
полиуретанов
мастик, с разтворители. Притежава
0626/6
310 ml
изключителна адхезия към всички строителни материали бетон, тухлени стени, естествени и изкуствени камъни,
стомана, алуминий, дърво, керамични плочки и др. За фуги с
широчина 5-50 mm. За вътрешно и външно приложение.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Полиуретанов залепващ Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
и запълващ мастик

FLEX PU-50 S

FLEX PU-40
0626/6

Еластичен залепващ и
запълващ мастик

FLEX PU-2K
0633/6

Двукомпонентен,
полиуретанов пълнител
за фуги

FLEX MS-20
0627/6

Еластичен запълващ
мастик за фуги

Еднокомпонентен еластичен залепващ и запълващ
полиуретанов мастик, без разтворители. Притежава
изключителна адхезия към всички строителни материали бетон, тухлени стени, естествени и изкуствени камъни,
стомана, алуминий, дърво, керамични плочки и др. За
вътрешно и външно приложение.
Цвят: Сив, бял, кафяв.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Двукомпонентен пълнител за фуги на базата на
полиуретанови смоли. Използва се за запечатване на
вертикални и хоризонтални фуги в бетонови конструкции
като резервоари, канали и др.
Предлагат се два вида:
FLEX PU-2KV: За вертикални повърхности.
FLEX PU-2KH: За хоризонтални повърхности.
Цвят: Сив.

600 ml
310 ml

ЦЕНА/БР.

20
12

1.000
1.560

8,99
6,90

20
12

1.000
1.560

9,90
7,29

20
12

1.000
1.560

12,90
7,90

108
(A+B)

69,90

5 kg
(A+B)

Разход: 1,45 kg/lit обем фуга.
Еднокомпонентен еластичен запълващ мастик без
разтворители. За запълване на фуги, при които се изисква
висока еластичност. Подходящ за фуги в бетон, тухли,
естествени и синтетични камъни, стомана, алуминий, дърво,
керамични плочки, твърди пластмаси и др. За вътрешно и
външно приложение.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.

Сив
600 ml
310 ml

20
12

1.000
1.560

13,90
8,90

Бял
600 ml

20

1.000

13,90
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ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

FLEX MS-45
0629/6

Нова
опаковка

Еластичен залепващ мастик с отлична адхезия към всички
строителни материали, като стъкло, алуминий, дърво, PVC и
др. Притежава високи механични якости и устойчивост на
стареене. Зелепва се и върху мокри основи. Предотвратява
разстежа на мухъл и плесен. Може да се боядисва.
Цвят: Сив, бял, червено-кафяв.
Разход:
Приблизителен разход: 1 флакон/10 линейни метра.

Еластичен залепващ
мастик

WATERSTOP 1520
0625/6

Лента от специално обработен бентонит и каучук. Използва
се за запечатване на хоризонтални и вертикални работни
фуги в бетонови елементи (като работни фуги между
бетонови плочи и стени).

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Сив
600 ml
280 ml
Бял
280 ml
Червенокафяв
280 ml

ЦЕНА/БР.

20
12

1.000
1.560

14,90
8,99

12

1.560

8,99

12

1.560

8,99

Руло
30 m/
кашон

30

259,90

Размер: 15 mm x 20 mm.

Бентонитна набъбваща
лента

1.6 Покривни хидроизолационни мембрани
ПРОДУКТ/КОД

ROOF-TOP
0704/4

Битумна покривна
мембрана

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

ROOF-TOP 800
Тегло на ролката: около 24 kg.

49

95,90

ROOF-TOP 600
Тегло на ролката: около 18 kg.

49

87,90

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВ.

Битумна покривна мембрана за под керемиди. Осигурява
Руло
пълна хидроизолационна защита и високи механични якости. 1 m x 30 m
Армирана с полиестерна армировка и е покрита с двойно
(30 m2)
перфориран плиетиленов филм.

ISOMAT BUTYL TAPE ALU Самозалепваща бутилова лента с алуминиево покритие.
0719/4

Самозалепваща
бутилова лента с
алуминиево покритие
24

Руло
Използва се основно за хидроизолация и запечатване на
20 cm x 10 m
наклонени и плоски покриви, на местата на връзка между
покрива и комина, покривни вентилационни отвори и т.н.
Подходяща за поправки на керемиди, запечатване на фуги и 10 cm x 10 m
т.н.
5 cm x 10 m
Дебелина: 0,6 mm.

52,90
25,90
15,90

Всички цени са без включен ДДС.

2

БОИ И
МАЗИЛКИ
• Интериорни бои и грундове
• Екстериорни бои и грундове
• Емайлакове и грундове
• Защита на дърво
• Епоксидни бои и грундове
• Лакове за специални
приложения
• Полимерни мазилки
• Силиконови мазилки
• Силикон-силикатни
мазилки
• Циментови мазилки
• Грундове за мазилки
• Армировки за мазилки

2. Бои и мазилки
2.1 Интериорни бои и грундове
2.1.1 ЕКОЛОГИЧНИ ИНТЕРИОРНИ БОИ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT PREMIUM

COLOR ECO
0266/6

Висококачествена екологична емулсионна боя за вътрешна
употреба. Характеризира се с отлична покриваемост и
обработваемост, както и много добра устойчивост на
стареене и често миене. Притежава силна адхезия към
всички видове стари или нови основи, като мазилка, бетон,
гипсокартон и т.н. Образува крайна повърхност с отличен
матиращ ефект. Не съдържа амоняк.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.

Висококачествена екологична емулсионна боя Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
за вътрешна употреба
Висококачествена сатенена екологична емулсионна боя, за
ISOMAT PREMIUM
вътрешна употреба. Характеризира се с отлични
COLOR ECO SATIN
покриваемост, обработваемост, както и изключителна
0268/6
устойчивост на стареене и често миене. Притежава силна
адхезия към всички видове стари или нови основи, като
мазилка, бетон, гипсокартон и т.н. Не съдържа амоняк или
други опасни съставки и е почти без мирис.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Висококачествена
сатенена екологична
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
емулсионна боя
ISOMAT PROFESSIONAL Екологична емулсионна боя за вътрешна употреба,

COLOR ECO
0267/6

Професионална
екологична емулсионна
боя

подходяща за професионалисти. Препоръчва се за употреба
на места, при които се налага често боядисване, като
обществени сгради, хотели, болници, училища, места за
забавление и т.н. Характеризира се с отлична
обработваемост и покриваемост, както и с висока
устойчивост на стареене. Не съдържа амоняк и изсъхва
бързо и веднага може да се покрива със следващ слой.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Бял
10 lit
3 lit
0,75 lit

ЦЕНА/БР.

4
12

44
110
336

99,90
32,90
9,19

Цветове
10 lit
3 lit
4
1 lit 12

44
110
336

Зависи
от цвета

Бял
10 lit
3 lit
0,75 lit

4
12

44
110
336

99,90
32,90
9,19

Цветове
10 lit
4
3 lit
1 lit 12

44
110
336

Зависи
от цвета

Бял
9 lit
2,5 lit
0,75 lit

4
12

44
110
336

63,90
22,90
7,59

4
12

44
110
336

Зависи
от цвета

Цветове
9 lit
2,5 lit
0,75 lit

2.1.2 ИНТЕРИОРНИ БОИ
ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT PREMIUM

COLOR
0260/6

Висококачествена боя
за вътрешна употреба
26

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Висококачествена емулсионна боя за вътрешна употреба.
Бял
Характеризира се с отлична покриваемост и обработваемост,
10 lit
както и с много добра устойчивост на стареене и често
4
3 lit
миене. Притежава силна адхезия към всички видове стари и
12
0,75
lit
нови основи, като мазилка, бетон, гипсокартон и т.н.
Образува крайна повърхност с отличен матиращ ефект. Без
Цветове
амоняк.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
10 lit
3 lit
4
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
1 lit 12

ЦЕНА/БР.

44
110
336

91,90
29,90
8,49

44
110
336

Зависи
от цвета

Всички цени са без включен ДДС.

Интериорни бои и грундове
ИНТЕРИОРНИ БОИ
ISOMAT PROFESSIONAL Емулсионна боя за вътрешна употреба, подходяща за

COLOR
0261/6

Емулсионна боя за
професионалисти
ISOMAT STANDARD

COLOR
0259/6

професионалисти. Препоръчва се за употреба на
места при които се налага често боядисване, като
обществени сгради, хотели, болници, училища, места за
забавление, и т.н. Характеризира се с отлична
обработваемост и покриваемост, както и с висока
устойчивост на миене и стареене. Изсъхва бързо и веднага
може да се покрива със следващ слой.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
Емулсионна боя за вътрешна употреба. Характеризира се с
отлична обработваемост и покриваемост. Притежава силна
адхезия към всички видове нови или стари основи. Не
съдържа амоняк и образува матирана крайна повърхност.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.

Емулсионна боя за
вътрешна употреба

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Бял
9 lit
3 lit
0,75 lit

ЦЕНА/БР.

4
12

44
110
336

56,90
20,90
6,90

4
12

44
110
336

Зависи
от цвета

4

24
44
110

63,90
39,90
14,90

Зависи
от цвета

4

24
44
110

24
44
110

34,90
23,90
10,90

24
44
110

Зависи
от цвета

44
110
336

92,90
32,90
9,90

44
110
360

Зависи
от цвета

504
756

Зависи
от цвета

Цветове
9 lit
3 lit
0,75 lit
Бял
15 lit
9 lit
3 lit
Цветове
15 lit
9 lit
3 lit

Емулсионна боя за вътрешна употреба. Препоръчва се за
Бял
употреба върху нови или стари повърхности, вече покрити с
ECONOMY
15 lit
боя, при които не се изисква устойчивост на миене и
0232/6
9 lit
замърсяване. Характеризира се с отлична обработваемост.
4
3 lit
Изсъхва бързо и веднага може да се покрива със следващ
слой.
Цветове
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
15 lit
Емулсионна боя за
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
9 lit
вътрешна употреба, без
4
3 lit
устойчивост на миене
ISOMAT BATH & KITCHEN Висококачествена антибактериална емулсионна боя за
Бял
вътрешна употреба. Драстично намалява образуването на
0229/6
10 lit
мухъл и бактерии на места с висока концентрация на влага и
4
3 lit
пари, като кухни, бани, мазета, тавани и т.н. Притежава
0,75 lit 12
силна адхезия към различни основи, като мазилки, бетон,
тухли, дърво и т.н. Не съдържа амоняк. Образува равномерна
Цветове
матирана повърхност.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
10 lit
3 lit
4
Висококачествена
2
Покритие:
Около
12
m
/lit/слой.
12
1
lit
антибактериална боя
ISOMAT COLOR

БАЗОВИ ОЦВЕТИТЕЛИ Висококачествени оцветители за тониране на всички бели
ЗА ЕМУЛСИОННИ БОИ емулсионни и акрилни бои. Характеризират се с добра
0235/6

разтворимост, отлично тониране, голямо покритие, много
добра обработваемост и отлична устойчивост на често
почистване и атмосферни влияния. Не съдържат амоняк и са
почти без мирис. Образуват отлична матирана крайна
повърхност.
Цвят: Cин, жълт, червен, зелен, кафяв, черен, червенокафяв,
охра.
Разход: В зависимост от желаният краен цвят.

Всички цени са без включен ДДС.

0,375 lit 12
0,200 lit 14
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Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Бои и мазилки
Интериорни бои и грундове
ИНТЕРИОРНИ БОИ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

CL-MOLD
1402/1

Антибактериална
почистваща течност

Специална почистваща течност с антибактериално действие.
Почиства и дезинфектира повърхностите от мухъл, бактерии
и гъбички. Използва се и като предпазно средство за
предотвратяване на поява на микроорганизми в зони с
голяма влажност. Много ефективен за почистване на
повърхности като стени, тавани, естествени камъни, тухли,
бетон, басейни и т.н. Използва се за премахване на гъбички и
за поддържане на санитарни условия в кухни, ресторанти,
хотели, хранителната промишленост и складове, пекарни и
т.н
Цвят: Светлосин.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

1 lit

12

324

ЦЕНА/БР.

5,90

2.1.3 ГРУНДОВЕ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

PRIMER CLASSIC
0212/6

Акрилен, дълбокопроникващ грунд

PRIMER
PROFESSIONAL
0205/6

Концентриран, акрилен
грунд на водна основа

PRIMER-GB
0205/6

Акрилен дълбокопроникващ грунд на водна основа.
Притежава отлична адхезия. Подходящ за нови повърхности
от бетон, мазилки, тухли и т.н., които ще бъдат покрити с
бой. Разреждане: До 50% с чиста вода. При силно поглъщащи
основи се използва неразреден.
Цвят: Син.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 lit
10 lit
5 lit
1 lit

10 lit
3 lit
0,75 lit

ЦЕНА/БР.

4
12

39
60
72
324

81,90
42,90
23,90
6,29

4
12

44
110
336

49,90
16,90
5,90

4

44
110

49,90
16,90

Покритие:
10-15 m2/lit/слой.

Концентриран акрилен грунд на водна основа за емулсионни
и акрилни бои. Притежава силна адхезия и
високопроникващи свойства. Подходящ за употреба върху
новоизградени повърхности от бетон, мазилки, тухли и др.,
които ще бъдат покрити с емулсионни или акрилни бои.
Разреждане: 300-400% с чиста вода.
Цвят: Бял.
Покритие:
15-20 m2/lit/слой.
Готов за употреба акрилен грунд на водна основа за
грундиране на гипсокартон преди полагане на емулсионни
или акрилни бои. Подобрява адхезията на боята и подобрява
покриваемостта. Може да се използва и върху абсорбиращи
повърхности като бетон, зидария, мазилка и др.
Цвят: Бял.

10 lit
3 lit

Покритие:
10-12 m2/lit/слой.
Грунд за гипсокартон
28

Всички цени са без включен ДДС.

Интериорни бои и грундове
ГРУНДОВЕ
БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Бял акрилен грунд на водна основа за блокиране на
3 lit
водоразтворими петна в основата. Притежава отлична
0213/6
0,75
lit
адхезия и дълбокопроникване, като не позволява на
замърсяванията да повлияят на цвета на финалното
покритие. Подходящ за полагане върху повърхности, които
ще се покриват с емулсионни бои, замърсени от дим,
никотин, изгорели газове и т.н. Може да се разреди до 10% с
чиста вода, но в случай на силно замърсяване се препоръчва
Акрилен грунд на водна да се използва неразреден.
основа, блокиращ
Цвят: Бял.
замърсяванията
Покритие: Около 11-12 m2/lit/слой.

BLOCK PRIMER

4
12

110
336

ЦЕНА/БР.

36,90
10,90

Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

2.2 Екстериорни бои и грундове
2.2.1 ЕКСТРИОРНИ БОИ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Висококачествена акрилна емулсионна боя за външна
Бял
употреба. Характеризира се с силно водоотблъскване, отлична
ACRYL
10 lit
покриваемост и издражливост на атмосферни условия и
0263/6
4
3 lit
стареене. Тъй като е паропропусклива позволява на сградите
да дишат. Притежава силна адхезия към всички видове стари 0,75 lit 12
и нови основи, като мазилка, бетон, дърво и т.н. Притежава
отлична обработваемост и бързо изсъхване. Образува крайна Цветове
повърхност с отличен матиращ ефект. Сертифицирана като
10 lit
Висококачествена
боя отразяваща UV лъчи.
3 lit
4
акрилна емулсионна боя Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
12
1
lit
2
за външна употреба
Покритие: Около 12 m /lit/слой.

ЦЕНА/БР.

ISOMAT PREMIUM

ISOMAT PROFESSIONAL Акрилна емулсионна боя за външна употреба, подходяща за

професионалисти. Препоръчва се за употреба върху стари и
Нова
нови
повърхности при които се налага често боядисване,
0208/6
формула
като обществени сгради, хотели, болници, училища, както и
при повърхности замърсени с графити. Характеризира се с
отлична обработваемост и покриваемост, както и с висока
устойчивост на стареене. Изсъхва бързо и веднага може да
се покрива със следващ слой.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Акрилна емулсионна боя
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
за професионалисти

ACRYL

ISOMAT STANDARD

ACRYL
0262/6

44
110
336

93,90
32,90
9,90

44
110
336

Зависи
от цвета

4
12

44
110
336

73,90
26,90
7,90

Цветове
9 lit
4
3 lit
0,75 lit 12

44
110
336

Зависи
от цвета

24
44
110

92,72
57,02
21,32

24

Зависи
от цвета

Бял
9 lit
3 lit
0,75 lit

Акрилна емулсионна боя за външна употреба. Препоръчва
Бял
се за употреба върху нови или стари повърхности, при които
15 lit
се налага често боядисване, като обществени сгради,
9 lit
хотели, болници, училища и др. Характеризира се с отлична
3 lit
обработваемост и покриваемост, както и с висока
устойчивост на стареене. Изсъхва бързо и веднага може да
Цветове
се покрива със следващ слой.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
15 lit

Акрилна емулсионна боя Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
за външна употреба
Всички цени са без включен ДДС.

9 lit
3 lit

4

4

44
110
29

Бои и мазилки
Екстериорни бои и грундове
ЕКСТРИОРНИ БОИ
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

ISOMAT SILICONE PAINT Висококачествена силиконова боя от ново поколение, за
0230/6

Висококачествена
силиконова боя за
външна употреба
ISOMAT FLEXCOAT
0202/6

Висококачествена
еластична, хидроизолационна боя
ISOMAT BETOCOLOR-S
0243/6

Акрилна емулсионна боя
за външна употреба с
разтворители

Бял
външна употреба. Характеризира се с високо водо10 lit
отблъскване, паропропускливост и отлична покриваемост.
3 lit
Притежава силна адхезия към всички видове нови или стари
основи, като мазилки, бетон, дърво и т.н. Подходяща за зони
Цветове
с висока влажност, подложени на екстремни атмосферни
10 lit
условия. Образува равномерна матирана повърхност.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
3 lit

4

44
110

139,00
45,90

4

44
110

Зависи
от цвета

4

44
110

134,90
44,90

4

44
110

Зависи
от цвета

4
12

52
140
360

127,40
40,70
15,20

Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
Еластична хидроизолационна боя за вътрешно и външно
Бял
приложение. Осигурява пълна водонепропускливост на стени
10 lit
срещу дъждовна вода. Притежава висока еластичност и
3 lit
способност за покриване на пукнатини върху основата.
Подходяща за боядисване и хидроизолация на стени, защита
Цветове
на битумни мембрани и т.н.
10 lit
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
3 lit
Покритие:
8-12 m2/lit/слой.
Акрилна емулсионна боя за външна употреба с разтворители.
10 lit
Характеризира се с отлично водоотблъскване, много добра
3 lit
покриваемост и издръжливост на атмосферни влияния и
0,75
lit
стареене. Използва се върху стари или нови повърхности от
бетон, мазилка, тухли, гипсокартон, азбестоцимент, дърво и
т.н. Позволява на сградите да „дишат" и образува матирана
крайна повърхност.
Цвят: Бял, сив.
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.

2.2.2 ГРУНДОВЕ
ПРОДУКТ/КОД

FLEX-PRIMER
0224/6

Висококачествен
дълбокопроникващ
акрилен грунд
30

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Дълбокопроникваща полимерна водна емулсия. В
комбинация с хидроизолационна еластична боя FLEXCOAT,
представлява отлична хидроизолационна система за стени.
Освен това е най-подходящият грунд за полимерна
пастообразна мазилка MARMOCRYL.
Цвят: Бял.
Покритие: 5-10 m2/kg.
Опаковките от 10 kg се предлагат в пластмасови
баки,удобни за направата на оцветен грунд. Той е необходим,
когато основата ще бъде покрита от полимерни мазилки
оцветени на база D или TR.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
44
72
324

ЦЕНА/БР.

66,90
36,90
21,90
7,50

Всички цени са без включен ДДС.

Екстериорни бои и грундове
ГРУНДОВЕ
PRIMER ACRYL
0205/6

Силиконов, акрилен
дълбокопроникващ
грунд на водна основа

PRIMER ACRYL-S
0208/6

Акрилен грунд с
разтворители

SM-18
1407/6

Силиконов, акрилен дълбокопроникващ грунд на водна
основа. Притежава отлична адхезия, дълбоко проникване и
много добра устойчивост на алкали. Стабилизира
повърхностите и ги защитава от капилярна влага и петна от
соли. Препоръчва се за употреба върху нови или стари
външни порьозни повърхности, които ще се покриват с бои
или мазилки. Разрежда се до 50% с чиста вода. При силно
поглъщащи основи се използва неразреден.
Цвят: Бледожълт.
Покритие: 10-15 m2/lit/слой.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

4
12

39
60
72
324

101,90
56,90
31,90
8,90

15 lit
5 lit
1 lit

4
12

24
72
288

119,00
41,90
11,90

SM-18 се използва за разреждане на ISOLAC-DUCO и PRIMER
20 lit
ACRYL-S. Освен това SM-18 се използва за разреждане на
5 lit
лакове на база разтворители при полагането им с четка
0,75
lit
или ролер и за почистване на инструменти след работа с тях.

4
12

22
96
288

149,00
40,90
8,90

Акрилен грунд с разтворители. Притежава отлична адхезия и
дълбоко проникване. Прониква в дълбочина и стабилизира
основата. Препоръчва се за употреба върху нови или стари
порьозни повърхности, които ще бъда покривани с бои или
мазилки. Веднага след изсъхване може да се боядисва.
Разрежда се до 100% със SM-18. За силно поглъщащи
основи се използва неразреден.
Цвят: Безцветен.

20 lit
10 lit
5 lit
1 lit

Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Покритие: 10-15 m2/lit/слой.

Специален разтворител

2.3 Емайлакове и грундове
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествен емайл лак на водна основа за дървени
повърхности за вътрешно и външно приложение.
NEW Характеризира се с висока еластичност, отлично покритие и
0252/6
изключителна устойчивоста на атмосферни влияния и
стареене. Притежава силна адхезия и е подходящ за
пребоядисване на повърхности, покрити с боя или
водоразтворим емайл лак. Създава равномерна крайна
повърхност сатен-мат.
Висококачествен емайл Цвят: Бял.
лак на водна основа за Покритие: Около 12 m2/lit за слой.
дървени повърхности

ISOLAC ΑQUA
EGGSHELL

Всички цени са без включен ДДС.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

4
12

54,90
19,90

2,50 lit
0,75 lit

140
360

31

Бои и мазилки
Емайлакове и грундове
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Високо качествен емайллак на водна основа от ново
поколение, за дървени повърхности. За вътрешно и външно
приложение. Характеризира се с висока еластичност,
отлично покритие и изключителна устойчивост на атмосферни условия и стареене. Има силна адхезия и е подходящ за
възстановяване на повърхности покрити с боя или стари
емайл лакове на водна основа (емайллакове или блажна
боя). Образува равномерна сатенена крайна повърхност.
Висококачествен емайлЦвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
лак на водна основа.
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
Сатен

ISOLAC ΑQUA SATIN
0241/6

Високо качествен емайллак на водна основа от ново
поколение,
за дървени повърхности. За вътрешно и външно
0240/6
приложение. Характеризира се с висока еластичност,
отлично покритие и изключителна устойчивост на атмосферни условия и стареене. Има силна адхезия и е подходящ за
възстановяване на повърхности покрити с боя или стари
емайл лакове на водна основа (емайллакове или блажна
боя). Образува равномерна гланцирана крайна повърхност.
Висококачествен емайл- Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
лак на водна основа.
Покритие: Около 12 m2/lit/слой.
Гланц

ISOLAC ΑQUA GLOSS

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Бял
2,50 lit
0,75 lit

4
12

140
360

50,90
15,90

Цветове
2,50 lit 4
0,75 lit 12

140
360

Зависи
от цвета

Бял
2,50 lit
0,75 lit

4
12

140
360

50,90
15,90

Цветове
2,50 lit 4
0,75 lit 12

140
360

Зависи
от цвета

4
12

140
360

45,90
14,90

4
12
24

140
360
720

40,90
14,90
7,90

24

720

7,90

4
12

140
360

Зависи
от цвета

4
2,50 lit
0,75 lit 12

140
360

40,90
14,90

Цветове
2,50 lit 4
0,75 lit 12

140
360

Зависи
от цвета

ISOLAC AQUA-PRIMER Акрилен грунд на водна основа за дървени повърхности.
0240/6

ЦЕНА/БР.

2,50 lit
Подходящ за вътрешна и външна употреба. Притежава
0,75 lit
отлична адхезия към основата и голяма покриваемост.
Използва се върху нови или стари дървени повърхности и
отлична основа за емайл лакове на водна основа ISOLAC
AQUA. Няма мирис и е безопасен за хората и околната среда.
Цвят: Бял.

Акрилен грунд на водна Покритие:
основа за дървени
Около 12 m2/lit/слой.
повърхности
Висококачествен емайллак за метални повърхности, гланц.
Използва
се вътрешно или външно върху стари или нови
0244/6
метални повърхности, като врати, парапети, машини и
инструменти. Характеризира се с висока твърдост и голямо
покритие. Притежава бързо изсъхване, износоустойчивост и
отлична издръжливост на атмосферни влияния и стареене.
Цвят: Бял, черен и 12 стандартни цвята (в опаковка 0,375 lit).
Бял, черен и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM
Емайллак за боядисване
и RAL (в опаковки 0,75 lit и 2,50 lit).
на метални повърхности.
Покритие: Около 15 m2/lit/слой.
Гланц

ISOLAC DUCO

ISOLAC DUCO SATIN
0250/6

Висококачествен емайллак за метални повърхности с висока
твърдост, сатен. Използва се вътрешно или външно върху
стари или нови метални повърхности, като врати, парапети,
машини и инструменти. Притежава бързо изсъхване,
износоустойчивост и отлична издръжливост на атмосферни
влияния и стареене.
Цвят: Бял, черен и цветове по каталог ISOMAT COLOR
SYSTEM.

2,50 lit
0,75 lit
0,375 lit
Стандартни
цветове
0,375 lit
Цветове
2,50 lit
0,75 lit

Емайллак за боядисване
на метални повърхности.
Покритие: Около 15 m2/lit/слой.
Сатен
32

Всички цени са без включен ДДС.

Емайлакове и грундове
БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ISOLAC RUST PRIMER Антикорозионен грунд за метални повърхности. За вътрешно 2,50 lit
0244/6

и външно приложение. Притежава отлична адхезия и
ефикасно защитава металните повърхности от ръжда.
За употреба върху нови или стари метални повърхности,
като врати, парапети, машини и инструменти, образувайки
отлична основа за полагане на емайллак ISOLAC DUCO.
Цвят: Бял, сив, кафяв.

0,75 lit

ЦЕНА/БР.

4
12

140
360

34,90
11,90

4
12

140
360

50,90
16,90

4
12

22
96
288

149,00
40,90
8,90

Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Антикорозионен грунд
Покритие:
2
за метални повърхности Около 13 m /lit/слой.

ISOLAC BLOCK GLOSS Висококачествен емайллак за метални повърхности, който
0251/6

Емайллак за метал,
за директно полагане
върху ръжда

SM-18
1407/6

2,50 lit
може да се полага директно върху ръждясали основи, без
0,75
lit
предварително грундиране. Подходящ за вътрешно и външно
приложение. Притежава висока твърдост, гланцирана
повърхност и покриваемост. Характеризира се с отлични
устойчивости на атмосферни влияния и стареене.
Цвят: Избрани цветове по каталог ISOLAC DUCO. Опаковки от
2,50 lit: Бял, черен, кипарис (RAL 6005). Опаковки от 0,75 lit:
Бял, черен, кафяв (RAL 8002), огнено червен, кипарис (RAL
6005), оловно сив, бежов (RAL 1015), миконос син.
Покритие: 8-12 m2/lit/слой.
SM-18 се използва за разреждане на ISOLAC-DUCO и PRIMER
20 lit
ACRYL-S. Освен това SM-18 се използва за разреждане на
5 lit
лакове на база разтворители при полагането им с четка
или ролер и за почистване на инструменти след работа с тях. 0,75 lit

Специален разтворител

2.4 Защита на дърво
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOXYL
0248/6

Консервант за дърво

Висококачествен консервант и защитен импрегниращ лак за
дървени повърхности. Прониква в дълбочина в дървото и го
защитава от вредители, мухъл и сини петна, като
същевременно подчертава естествената му красота. Може
да се боядисва и притежава отлични устойчивости на
атмосферни влияния и стареене. Не се бели или надува.
Използва се вътрешно или външно, върху стари или нови
дървени повърхности (като врати, прозорци, дървени
конструкции, градинска мебел и т.н.).
Цвят: Безцветен.
Покритие: 14-18 m2/lit/слой.

Всички цени са без включен ДДС.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

5,00 lit
2,50 lit
0,75 lit

4
12

96
140
360

ЦЕНА/БР.

62,90
35,90
11,90
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Бои и мазилки
Защита на дърво
ПРОДУКТ/КОД

ISOXYL COLOR
0251/6

Цветен консервант за
дърво

ISOLUX
0246/6

Цветен лак за дърво
в готови цветове

ISOLUX MARINE
0249/6

Безцветен яхтен лак

TEAK-OIL
0245/6

Парафиново масло за
защита на дървесина

34

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Висококачествен цветен консервант и защитен импрегниращ
2,50 lit
лак за дървени повърхности. Прониква в дълбочина в
0,75
lit
дървото и го защитава от вредители, мухъл и сини петна,
като същевременно подчертава естествената му красота. Не
се бели или надува. Използва се вътрешно или външно,
върху стари или нови дървени повърхности.
Цвят: Опаковки от 2,50 lit: Дъб, светълорех, тъменорех, тик,
махагон. Опаковки от 0,75 lit: Дъб, светъл орех, тъмен орех,
тик, палисандер, бор, кестен, махагон.
Покритие: 14-18 m2/lit/слой.
Висококачествен сатенен лак за дървени повърхности. За
защита, вътрешно или външно, върху стари или нови дървени
повърхности (като врати, прозорци, дървени конструкции,
градинска мебел и т.н.). Защитава дървото, като подчертава
естествената му красота. Съдържа UV филтри и притежава
висока еластичност, водоотблъскване, паропропускливост,
отлична адхезия и устойчивости на атмосферни влияния и
стареене. Цвят: Опаковки от 2,50 lit: Безцветен, дъб, светъл
орех, тъмен орех, тик, махагон. Опаковки от 0,75 lit:
Безцветен, дъб, светълорех, тъменорех, тик, палисандър, бор,
кестен, махагон. Покритие: 12-18 m2/lit/слой.
Висококачествен яхтен лак за дървени повърхности.
Съдържа UV филтри и притежава отлични устойчивости на
атмосферни влияния и стареене. Характеризира се с отлична
адхезия и водоотблъскване. Използва се за защита вътрешно
или външно, върху стари или нови дървени повърхности
(като лодки, врати, прозорци, дървени конструкции,
градинска мебел и т.н.), като подчертава естествената
красота на дървото.
Цвят: Безцветен (гланц или сатен).
Покритие: 12-18 m2/lit/слой.

ЦЕНА/БР.

4
12

140
360

35,90
11,90

2,50 lit
0,75 lit

4
12

140
360

39,90
12,90

2,50 lit
0,75 lit

4
12

140
360

45,90
14,90

12

360

12,90

Специална смес от масла и парафин за защита и обновяване
0,75 lit
на твърда дървесина. Подходящ за тропическа дървесина,
като махагон, ироко, тик, както и всяка открита дървесина.
Замества естествените масла, загубени с времето. Като
цяло, подчертава естественият цвят на дървесината и я
защитава срещу вода и атмосферни влияния. Подходящ за
вътрешно и външно приложение.
Цвят: Безцветен.
Покритие: 12-15 m2/lit/слой.

Всички цени са без включен ДДС.

2.5 Епоксидни бои и грундове
EPOXYCOAT
0405/1

Двукомпонентна
епоксидна боя

EPOXYCOAT-S
0406/1

Двукомпонентно
епоксидно покритие
за плувни басейни

EPOXYCOAT-W
0420/1

Двукомпонентно
епоксидно покритие
на водна основа

EPOXYCOAT-VSF
0406/1

Двукомпонентно,
епоксидно покритие за
места с висока
химическа агресия

EPOXYCOAT-AC
0413/1

Двукомпонентно
антикорозионно
епоксидно покритие

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Двукомпонентна епоксидна боя с разтворители за защитно и
39
декоративно покритие на циментови или метални повърхности 8 kg
(A+B)
(A+B)
в промишлени сгради, лаборатории, кланици, консервни
фабрики, винарни, бензиностанции, автосервизи и т.н.
Притежава висока устойчивост на износване, химическа
агресия и атмосферни условия. Сертифициран с маркировка
CE, като покритие за повърхностна защита на бетон според
EN 1504-2. Цвят: RAL 9016 (бял), RAL 7035 (светлосив),
RAL 7040 (сив), RAL 1015 (бежов). Останалите цветове по RAL
каталог са по заявка (мин. количество 120 kg).
Разход: 200-300 g/m2/слой.
Двукомпонентно епоксидно покритие за плувни басейни, с
39
9,6 kg
разтворители. Притежава висока устойчивост на износване,
(A+B)
(A+B)
химическа агресия и атмосферни условия, както и повишена
еластичност.
6
72
2 kg
Сертифициран с маркировка CE и се класифицира като
покритие за повърхностна защита на бетон според EN1504-2. (A+B) (A+B) (A+B)
Цвят: Син за басейни, RAL 9003 (бял). Останалите цветове по
RAL каталог са по заявка (мин. количество 144 kg).

ЦЕНА/БР.

122,90

Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

159,00

49,00

Разход: 200-300 g/m2/слой.
Двукомпонентно епоксидно покритие на водна основа.
Подходящо за влажни или пресни (под 28 дни) бетонни
повърхности. Притежава висока устойчивост на износване,
химически продукти, атмосферни влияния и т.н.
Сертифициран с маркировка CE и се класифицира като
покритие за повърхностна защита на бетон според
EN 1504-2.
Цвят: RAL 7035 (светло сив), RAL 1015 (бежов). Останалите
цветове по RAL каталог са по заявка (мин. колич. 135 kg).
Разход: 200-300 g/m2/слой.
Двукомпонентно, епоксидно покритие, без разтворители.
Притежава висока твърдост и устойчивост на износване.
Предназначен специално за места с висока химическа
агресия. Устойчив на петрол, кисиелини, алкали и т.н.
Сертифициран с маркировка CE и се класифицира като
покритие за повърхностна защита на бетон според
EN 1504-2.
Цвят: RAL 7032 (пясъчно сив). Останалите цветове по RAL
каталог са по заявка (мин. количество 150 kg).
Разход: 200-300 g/m2/слой.
Двукомпонентен антикорозионен, епоксиден грунд за
метални повърхности. Използва се като крайно покритие или
като антикорозионен грунд за EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF,
EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S. Класифицира се като продукт
за защита на армировка от корозия според EN 1504-7.
Цвят: RAL 3009 (червено-кафяв), RAL 7040 (сив). Останалите
цветове по RAL каталог са по заявка (мин. количество 120 kg).

9 kg
(A+B)

39
(A+B)

209,00

3 kg
(A+B)

72
(A+B)

84,90

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

319,00

6
72
2 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

79,00

39
(A+B)

129,00

6
72
3 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

65,90

8 kg
(A+B)

Разход: 150-200 g/m2/слой.

Всички цени са без включен ДДС.
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Епоксидни бои и грундове
ПРОДУКТ/КОД

DUROFLOOR-BI
0403/2

Двукомпонентен
безцветн епоксиден
импрегнатор

SM-14
1407/1

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Двукомпонентно безцветно епоксидно покритие, с
разтворители за импрегниране на повърхности на циментова
основа. Използва се за стабилизиране на бетонови
подове и увеличаване на износоустойчивостта им, както
и намалява запрашеността. Използва се и като грунд за
епоксидните покрития EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT и
EPOXYCOAT-S.
Категоризира се като SR-B2,0, според EN 13813.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

10 kg
(A+B)

48
(A+B)

139,00

4 kg
(A+B)

105
(A+B)

69,00

96

49,00

Разход: 150-250 g/m2/слой.
Специален разтворител за епоксидни покрития EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-S и EPOXYCOAT-AC, както и за почистване на
инструменти за тези материали.

5 lit

4

Специален разтворител
за епоксидни покрития

2.6 Лакове за специални приложения
ПРОДУКТ/КОД

VS-W
0216/6

Акрилен лак на водна
основа

VS-1
0216/6

Акрилен лак за
камъни
36

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Готов за употреба прозрачен акрилен лак на водна
основа с нано-молекулярна структура. За защита на
циментови и дървени повърхности, естествени камъни
и т.н. Подчертава естественият цвят на повърхностите, като
същевременно ги защитава от дъждовна вода и атмосферни
влияния. Подходящ за защита на декоративни
микроциментови покрития. За вътрешна и външна употреба,
върху стени или подове.
Разход: 150-200 ml/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.
Акрилен безцветен лак за защита и импрегниране на
естествени камъни и изкуствени строителни материали
(декоративни тухли, керемиди и др.). Подчертава
естествения цвят на материала върху който се полага,
осигурявайки водонепропускливост и устойчивост на
атмосверни влияния и замърсявания. Подходящ за стени и
подове. За вътрешно и външно приложение.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 lit
5 lit
1 lit

10 lit
4 lit
1 lit

ЦЕНА/БР.

4
12

39
72
324

325,90
89,00
20,90

4
12

42
72
288

103,90
45,90
14,49

Разход: 150-200 ml/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.
Всички цени са без включен ДДС.

Лакове за специални приложения
VARNISH-PU 2K
0227/6

Безцветен,
двукомпонентен
полиуретанов лак

Безцветен двукомпонентен полиуретанов лак (гланц или
мат). Характеризира се с отлични механични и UV
устойчивости. Използва се за хидроизолация и защита на
декоративни микроциментови покрития, естествени и
изкуствени камъни, дърво и др.
Сертифициран с маркировка CE като покритие за
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

52
(A+B)

124,00

6
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

29,00

5 kg
(A+B)

110
(A+B)

139,00

1 kg
(A+B)

220
(A+B)

34,90

96
320

39,00
14,90

5 kg
(A+B)

Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.

Двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа (сатенмат).
Притежава високи механични якости и химическа
0227/6
устойчивост, както и високи устойчивости на UV лъчи и
атмосферни влияния. Използва се като защитен лак върху
декоративни микроциментови покрития, бетон, естествен
камък, дървени повърхности и т.н.
Продукта е сертифициран с маркировка CE, като покритие за
Безцветен
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
двукомпонентен
Цвят: Безцветен.
полиуретанов лак на
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
водна основа
поглъщаемостта на основата.
Парафинова емулсия, за защита на повърхности
ISOMAT AG 77
от графити, атмосферно замърсяване и др. Не променя
0221/6
външния вид на повърхностите и позволява лесното им
почистване. Притежава много добри устойчивости на
стареене и атмосферни влияния. Подходящ за бетон,
мазилки, камъни, метали и др. След почистване, трябва да се
нанесе отново върху повърхността.
Разход:
50-100 ml/m2, за слой, в зависимост от поглъщаемостта на
Препарат анти-графити основата.

VARNISH-PU 2KW

3 lit
1 lit

8

Двукомпонентен полиуретанов лак, който се използва за
4
72
5 kg
защита на повърхностите от замърсявания с графити и
0221/6
(A+B)
(A+B)
(A+B)
атмосферни влияния. Не позволява на графитите да
проникнат в повърхностите, като в последствие те се
12
180
1 kg
почистват лесно. Притежава много добри устойчивости на
(A+B) (A+B) (A+B)
стареене и атмосферни влияния. Може да се полага върху
повърхности от бетон, мазилки, камъни, метал, мрамор,
дърво и т.н. След почистване, не се нуждае от обновяване.
Безцветен лак за защита Цвят: Безцветен.
на повърхностите от
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
замърсявания с графити поглъщаемостта на основата.
Специален почистващ препарат за премахване на
ISOMAT GRAFFITI
120
4 lit
замърсявания от графити, спрейове, маркери и т.н. Използва
REMOVER
180
0,70 lit 15
се за почистване на различни повърхности, като метал,
0221/6
стъкло, мрамор, камък, бетон, открита зидария и т.н. Може
да се използва и върху боядисани повърхности, но е
необходимо да се извърши предварителна проба за
съвместимостта на продукта. Препоръчва се,след
почистване, повърхността да се защити с ISOMAT AG 80-2K
Специален почистващ
препарат за премахване или ISOMAT AG 77, което не позволява повторното
на замърсявания от
проникване на графитите. Цвят: Безцветен. Разход: Зависи
графити
от вида на графитите и поглъщаемоста на основата.

ISOMAT AG 80-2K

Всички цени са без включен ДДС.

169,00

41,90

84,90
19,90
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2.7 Полимерни мазилки
ПРОДУКТ/КОД

MARMOCRYL Fine
0345/6
0346/6
0347/6

1 mm
1,5 mm
2,0 mm

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Полимерна, пастообразна, бяла или цветна,
водоотблъскваща мазилка с драскано покритие. Елиминира
необходимостта от боядисване на фасадата. Поради
високата еластичност и отлична адхезия, е отлична като
крайно покритие за външна топлоизолация на сградите.
Сертифицирана с маркировка CE, според EN 15824.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

Бял
25 kg

24

60,90

Цветове
25 kg

24

Зависи
от цвета

2 mm
Бял
25 kg

24

55,90

Цветове
25 kg

24

Зависи
от цвета

3 mm
Бял
25 kg

24

60,90

24

Зависи
от цвета

Препоръчителна дебелина на полагане:
MARMOCRYL Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL Fine 2 mm: 2 mm.
Полимерна,
пастообразна,
водоотблъскваща
мазилка.
Драскано покритие

MARMOCRYL Decor
0349/6
0350/6

2 mm
3 mm

Разход: Около 1,8 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Цветовете на MARMOCRYL Fine може леко да се различават
от тези на екстериорните бои, поради структурата на
мазилката.
Полимерна, пастообразна, бяла или цветна,
водоотблъскваща мазилка с драскано покритие. Елиминира
необходимостта от боядисване на фасадата. Поради
високата еластичност и отлична адхезия, е отлична като
крайно покритие за външна топлоизолация на сградите.
Сертифицирана с маркировка CE, според EN 15824.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Препоръчителна дебелина на полагане:
MARMOCRYL Decor 2 mm: 2 mm.
MARMOCRYL Decor 3 mm: 3 mm.
Разход: Около 1,6 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Полимерна пастообразна
Цветове
Цветовете на MARMOCRYL Decor може леко да се различават
водоотблъскваща
25 kg
от тези на екстериорните бои, поради структурата на
мазилка.
мазилката.
Влачено покритие

38

Всички цени са без включен ДДС.

Полимерни мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВ.

MARMOCRYL GRANIT Полимерна пастообразна мозаечна
0372/6

Плимерна
пастообразна мозаечна
мазилка

G 110
мазилка. Използва се като крайно
G 300, G 530, G 510
покритие, образуващо цветна,
G 330, G 270
водоотблъскваща грапава повърхност.
G
440,
G 500, G 550
Може да се полага върху всички видове
G 660, G 160, G 980
строителни материали, като мазилка,
G 490, G 600, G 130
бетон, циментови плоскости,
гипсокартон и т.н. Отлично крайно
G 150, G 220, G 380
покритие за топлоизолационни
G 710, G 760, G 820
плоскости.
G 870, G 930, G 950
Сертифицирана с маркировка CE според
EN 15824 като мазилка V2, W2.
Цвят: 24 избрани цветове (MARMOCRYL
GRANIT каталог).

БР.
/КАШ.

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

25 kg

24

149,00
129,00
129,00
119,00
119,00
119,00
119,00
109,00
109,00

Бои и Мазилки

ПРОДУКТ/КОД

Разход:
Около 1,8 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Препоръчителна дебелина на полагане:
Около 2 mm.

2.8 Силиконови мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

MARMOCRYL
SILICONE Fine
0360/6
0361/6
0362/6

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Силиконова пастообразна, бяла или цветна водоотблъскваща
Бял
мазилка с драскано покритие. Характеризира се с
25 kg
изключително водоотблъскване и паропропускливост.
1 mm Елиминира необходимостта от боядисването на фасадите.
1,5 mm Поради високата еластичност и отлична адхезия, е идеална Цветове
2,0 mm като крайно покритие за външна топлоизолация на сградите. 25 kg
Сертифицирана с маркировка CE, според EN 15824.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Препоръчителна дебелина на полагане:
MARMOCRYL SILICONE Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL SILICONE Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL SILICONE Fine 2 mm: 2 mm.

Силиконова
водоотблъскваща
мазилка.
Драскано покритие

ЦЕНА/БР.

24

82,90

24

Зависи
от цвета

Разход: Около 1,8 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Цветовете на MARMOCRYL SILICONE Fine може леко да се
различават от тези на екстериорните бои, поради
структурата на мазилката.

Всички цени са без включен ДДС.

39

Бои и мазилки
Силиконови мазилки
ПРОДУКТ/КОД

MARMOCRYL
SILICONE Decor
0364/6
2 mm
0365/6
3 mm

Силиконова
водоотблъскваща
мазилка.
Влачено покритие

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Силиконова пастообразна, бяла или цветна,
Бял
водоотблъскваща мазилка с влачено покритие.
25
kg
Характеризира се с изключително водоотблъскване и
паропропускливост. Елиминира необходимостта от
боядисването на фасадата. Поради високата еластичност и Цветове
отлична адхезия, е идеална като крайно покритие за външна 25 kg
топлоизолация на сградите.
Сертифицирана с маркировка CE, според EN 15824.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Препоръчителна дебелина на полагане:
MARMOCRYL SILICONE Decor 2 mm: 2 mm.
MARMOCRYL SILICONE Decor 3 mm: 3 mm.

ЦЕНА/БР.

24

82,90

24

Зависи
от цвета

Разход: Около 1,6 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Цветовете на MARMOCRYL SILICONE Decor може леко да се
различават от тези на екстериорните бои, поради
структурата на мазилката.

2.9 Силикон-силикатни мазилки
ПРОДУКТ/КОД

MARMOCRYL
SILICONE-SILICATE
Fine
0395/6
0396/6
0397/6

1 mm
1,5 mm
2,0 mm

Силикон-силикатна
пастообразна водоотблъскваща мазилка.
Драскано покритие
40

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Силикон-силикатна пастообразна, бяла или цветна,
Бял
водоотблъскваща мазилка с драскано покритие.
25 kg
Характеризира се с изключителни водоотблъскване и
паропропускливост. Поради високата еластичност и отлична
Цветове
адхезия, е идеална като крайно покритие за външна
25 kg
топлоизолация на сградите.
Сертифицирана с маркировка CE, според EN 15824.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Препоръчителна дебелина на полагане:
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine 2 mm: 2 mm.
Разход: Около 1,8 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Цветовете на MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine може леко
да серазличават от тези на екстериорните бои, поради
структурата на мазилката.

ЦЕНА/БР.

24

71,90

24

Зависи
от цвета

Всички цени са без включен ДДС.

Силикон-силикатни мазилки
Силикон-силикатна пастообразна, бяла или цветна,
водоотблъскваща мазилка с влачено покритие.
SILICONE-SILICATE
Характеризира се с изключителни водоотблъскване и
Decor
паропропускливост. Поради високата еластичност и отлична
0398/6
2 mm адхезия, е идеална като крайно покритие за външна
0399/6
3 mm топлоизолация на сградите.
Сертифицирана с маркировка CE, според EN 15824.
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
Препоръчителна дебелина на полагане:
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 2 mm: 2 mm.
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 3 mm: 3 mm.

MARMOCRYL

Силикон-силикатна
пастообразна водоотблъскваща мазилка.
Влачено покритие

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

Бял
25 kg

24

69,90

Цветове
25 kg

24

Зависи
от цвета
Бои и Мазилки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Разход: Около 1,6 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Цветовете на MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor може
леко да серазличават от тези на екстериорните бои, поради
структурата на мазилката.

2.10 Циментови мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

MARMOCRET-BOND
0340/1

Шприц мазилка

MARMOCRET-BASE
0341/1

Готова циментова смес за създаване на свързваш слой
(шприц) върху бетон, зидария, топлоизолационни плоскости и
т.н., преди полагане на следващи слоеве мазилка. Нуждае се
само от добавяне на вода. Особено подходяща за машинно
полагане.
Категоризира се като мазилка тип GP CS IV, W1 според
EN 998-1.
Цвят: Сив.

ЦЕНА/БР.

25 kg

54

12,90

25 kg

54

12,90

Сив
30 kg

48

12,90

Бял
30 kg

48

15,90

Разход: Около 5 kg/m2.
Циментова хастарна мазилка, която се използва за създаване
на основен слой. Образува подходяща основа за следващ
(краен) слой от цветни, водоотблъскващи мазилки. Нуждае се
само от добавяне на вода. Особено подходяща за машинно
полагане.
Категоризира се като мазилка тип GP CS II, W0 според
EN 998-1.
Цвят: Сив.

Хастарна мазилка

Разход: Около 13,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.

MARMOCRET 1

Циментова еднослойна мазилка. Полага се на дебелина до
3 cm. Преди нанасяне е необходимо е да се положи
свързващ слой (шприц мазилка). Нуждае се само от
добавяне на вода. Полага се с машина за мазилки, мистрия
или маламашка.
Категоризира се като мазилка тип OC CS II, W1 според

0306/1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

EN 998-1.

Цвят: Сив, бял.
Еднослойна мазилка

Разход: Около 15,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.

Всички цени са без включен ДДС.
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Циментови мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

MARMOCRET Fine
0311/1

Декоративна водоотблъскваща мазилка, драскана сруктура.
Нуждае се само от добавяне на вода.
Категоризира се като мазилка тип GP CS II, W1 според

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Бял
25 kg

ЦЕНА/БР.

54

14,90

54

Зависи
от цвета

54

14,90

25 kg

54

Зависи
от цвета

No 100
25 kg

54

18,90

No 207
25 kg

54

20,90

Цветове
25 kg

54

Зависи
от цвета

No 100
25 kg

54

18,90

No 207
25 kg

54

20,90

Цветове
25 kg

54

Зависи
от цвета

25 kg

54

21,90

EN 998-1.

Цвят: Бял. Останалите цветове са по заявка (мин. количество Цветове
25 kg
5.400 kg).
Циментова водоотблъскваща мазилка.
Драскано покритие

MARMOCRET Decor
0312/1

Разход:
Около 1,4 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Препоръчителна дебелина на полагане: 2-5 mm.
Декоративна водоотблъскваща мазилка, влачена сруктура.
Нуждае се само от добавяне на вода.
Категоризира се като мазилка тип GP CS II, W1 според

Бял
25 kg

EN 998-1.
Цвят: Бял. Останалите цветове са по заявка (мин. количество Цветове

5.400 kg).
Циментова водоотблъскваща мазилка.
Влачено покритие

Разход:
Около 1,5 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Препоръчителна дебелина на полагане: 2,5-3,5 mm.

Декоративна полимер-циментова водоотблъскваща мазилка,
драскано покритие. Полага се върху основи с повишени
изисквания за еластичност и адхезия. Нуждае се само от
добавяне на вода. В комбинация с циментови лепила с фибри
за топлоизолационни плоскости образува цялостна
топлоизолационна система. Категоризира се като мазилка
тип според GP CS II, W2 EN 998-1.
Цвят: Бял (No 100) и седефен (No 207) (каталог MARMOCRET) .
Полимер-циментова водо- Цветове по заявка (мин. количество 5.400 kg).
отблъскваща мазилка.
Разход: Около 1,4 kg/m/mm дебелина на слоя
Драскано покритие
Препоръчителна дебелина на полагане: 2-3 mm.
Декоративна полимер-циментова водоотблъскваща мазилка,
MARMOCRET PLUS
драскано
покритие. Полага се върху основи с повишени
0337/1
Decor изисквания за еластичност и адхезия. Нуждае се само от
добавяне на вода. В комбинация с циментови лепила с фибри
за топлоизолационни плоскости образува цялостна
топлоизолационна система. Категоризира се като мазилка
тип според GP CS II, W2 EN 998-1.
Цвят: Бял (No 100) и седефен (No 207) (каталог MARMOCRET) .
Полимер-циментова водо- Цветове по заявка (мин. количество 5.400 kg).
отблъскваща мазилка.
Разход: Около 1,4 kg/m2/mm дебелина на слоя
Влачено покритие
Препоръчителна дебелина на полагане: 2,5-3,5 mm.
Мазилка за възстановяване, особено устойчива на соли и
MARMOCRET-SP
влага.
Подходяща за въстановяване на мазилки в сгради, в
0304/1
близост до море или зони изложени на влага и
пространства с висока влажност, като бани, кухни, мазета и
т.н. За вътрешна и външна употреба.
Категоризира се като мазилка тип R CS IΙ според EN 998-1.
Цвят: Бял.

MARMOCRET PLUS
0336/1
Fine

Мазилка за
възстановяване
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Разход: Около 10 kg/m2/cm дебелина на слоя.

Всички цени са без включен ДДС.

Циментови мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

0224/1

Импрегнатор за
увредени от соли
зидарии

UNICRET
0309/1

Специален импрегнатор за възстановяване на увредени от
соли зидарии. Трансформира водоразтворимите соли, като
хлориди и сулфати, в неразтворими. Използва се за
възстановяване на увредени от соли зидарии в комбинация с
възстановяваща мазилка MARMOCRET-SP.

ЦЕНА/БР.

39
72
324

169,00
49,90
12,90

Сив
25 kg

54

11,90

Бял
25 kg

54

12,90

54
160

14,90
4,90

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

Разход:
0,4-0,5 kg/m2.

Готова, циментова смес за направа на хастарни мазилки.
Категоризира се като мазилка тип GP CS II, W0 според
EN 998-1.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Около 15,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.

Бои и Мазилки

ISOMAT ST-1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Готова циментова смес
за мазилки и зидарии

UNICRET-FAST
0325/1

Бързовтвърдяваща
бяла мазилка

Бързовтвърдяваща бяла мазилка, за корекции и поправки на
стари и нови мазилки. Замества използването на гипсови
материали.
Категоризира се като разтвор за вътрешна и външна
мазилка тип GP CS II, W0 според EN 998-1 и като разтвор за
зидане за външна употреба на елементи подлежащи на
нормативни изисквания, според EN 998-2.
Цвят: Бял.

25 kg
5 kg

4

Разход: Около 14,7 kg/m2/cm дебелина на слоя.

2.11 Грундове за мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ML-PRIMER
0119/6

Акрилен грунд за
мазилки

Бял или цветен акрилен грунд на водна основа, с много
фина зърнометрия. Образува грапава повърхност преди
полагане на всички видове декоративни мазилки
(циментови, полимерни, силиконови, силикатни). Освен
това спомага за образуване на равномерен цвят на
крайната повърхност, особено при полагане на мазилки с
тъмен цвят. За вътрешно и външно приложение.
Цвят: Бял и избрани цветове от ISOMAT COLOR SYSTEM.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

15 kg
5 kg

44
110

ЦЕНА/БР.

54,44
20,10

Разход: 150-200 g/m2.

Всички цени са без включен ДДС.
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Грундове за мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

PL-PRIMER
0119/1

Грунд за мазилки.
Защита от бързо
съсъхване

PL-BOND
0333/1

Адхезионен грунд Бетон контакт

FLEX-PRIMER
0224/6

Висококачествен
акрилен грунд

UNI-PRIMER
0209/1

Грунд за мазилки за защита от бързо съсъхване. Ползва се
разреден с вода, като грунд преди нанасяне на мазилки,
защитава ги от бързо съсъхване. Подходящ за повърхности
от газобетон.
Цвят: Червен.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

4

39
72

63,90
20,90

12

24
110
336

63,90
19,90
5,90

20 kg
10 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
44
72
324

66,90
36,90
21,90
7,50

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

52,90
16,90
4,98

4

39
44
72

119,00
60,90
33,90

20 kg
5 kg

Разход:
40-100 g/m2.

Адхезионен грунд от синтетични смоли и кварцов пясък.
Ползва се за гладки и неабсорбиращи повърхности (вместо
шприц), за подобряване на адхезията на мазилката, която
следва. За вътрешно и външно приложение. Особено
подходящ за гипсови мазилки.

20 kg
5 kg
1 kg

Разход:
300-350 g/m2, зависимост от вида и абсорбацията на
основата.
Дълбокопроникваща полимерна водна емулсия.
В комбинация с хидроизолационна еластична боя FLEXCOAT,
представлява отлична хидроизолационна система за стени.
Освен това е най-подходящият грунд за полимерна
пастообразна мазилка MARMOCRYL.
Цвят: Бял.
Покритие: 5-10 m2/kg.
Опаковките от 10 kg се предлагат в пластмасови баки,
удобни за направата на оцветен грунд. Той е необходим,
когато основата ще бъде покрита от полимерни мазилки
оцветени на база D или TR.
Готов за употреба акрилен грунд на водна основа. За
грундиране на абсорбиращи основи, преди боядисване,
полагане на плочки, мазилки, мазани хидроизолации и т.н.
Заздравява нестабилните основи.
Цвят: Бял.
Разход:
100-200 g/m2.

Акрилен грунд на
водна основа

SILICONE-PRIMER
0359/6

Грунд за силиконови
мазилки
44

Силиконова полимерна емулсия на водна основа, за
стабилизиране на абсорбиращи повърхности и подобряване
на адхезията преди полагане на силиконови мазилки
MARMOCRYL SILICONE.
Цвят: Бял.
Покритие: 5-10 m2/kg.
Опаковките от 10 kg се предлагат в кръгли пластмасови
баки, които са удобни за оцветяване на грунда. Цветен
грунд е необходим, когато основата ще бъде покрита със
силиконови мазилки, оцветени на бази D или TR.

20 kg
10 kg
5 kg

Всички цени са без включен ДДС.

2.12 Армировки за мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

Руло
1mx50m
(50 m2)
2
1mx50m
Бял цвят, 110 g/m
Размер на карето: 10,0 x 10,0 mm.
(50 m2)
2
1mx50m
Бял цвят, 145 g/m
Размер на карето: 5,0 mm x 5,0 mm. Идеална за термоизолация. (50 m2)
Бял цвят, 160 g/m2
1mx20m
Размер на карето: 5,0 x 5,0 mm. Идеална за термоизолация.
(20 m2)
2
Бял цвят, 160 g/m
1mx50m
Размер на карето: 5,0 x 5,0 mm. Идеална за термоизолация.
(50 m2)
2
1mx50m
Бял цвят, 149 g/m
Размер на карето: 3,5 x 4,5 mm. Идеална за термоизолация.
(50 m2)
1mx50m
Бял цвят, 161 g/m2
Размер на карето: 3,5 x 4,0 mm. Идеална за термоизолация.
(50 m2)
Син цвят, 90 g/m2
Размер на карето: 10,0 x 10,0 mm.

АРМИРОВЪЧНА ЛЕНТА Самозалепваща стъклофибърна армировъчна лента.
1207/1

Използва се за армиране на пукнатини, фуги на гипсокартон,
панели и други ремонтни дейности.
Ширина: 5 cm.

23

68,90

24

71,90

30

79,90

30

39,90

30

84,90

30

92,90

30

94,90

Руло
90 m

24

5,90

Руло
20 m

100

2,49

Бои и Мазилки

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Високоякостни стъклофибърни армировъчни мрежи,
за усилване на циментови мазилки и замазки.
1207/1

Самозалепваща
армировъчна лента

Всички цени са без включен ДДС.
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Всички цени са без включен ДДС.

3

ЛЕПИЛА И
ФУГИРАЩИ СМЕСИ
• Лепила за плочки
• Фугиращи смеси за плочки
• Лепила за специални приложения
• Допълнителни продукти

3. Лепила и фугиращи смеси
3.1 Лепила за плочки
ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT AK 16
0585/3

Флексово лепило за
керамични плочки и
гранитогрес C2 TE

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Флексово лепило с увеличено отворено време за работа и
Сив
нулево свличане, за лепене на керамични плочки и
25 kg
гранитогрес върху основи от бетон, замазки, тухлени зидарии,
мазилки и т.н. Притежава високи начална и крайна якост на
Бял
адхезия, и устойчивост на влага. За вътрешно и външно
25
kg
приложение, върху стени и подове.
Класифицира се като лепило тип C2 TE според EN 12004.
Цвят: Сив, бял.

48

ЦЕНА/БР.

54

13,49

54

14,90

4

54
160

19,90
6,40

4

54
160

21,19
6,90

Сив
25 kg
5 kg

4

54
160

24,90
6,90

Бял
25 kg
5 kg

4

54
160

25,90
7,90

54

35,25

54
160

36,90
9,90

Сив
25 kg

54

10,29

Бял
25 kg

54

12,49

Разход: 1,5-4,0 kg/m2.

Висококачествено, еластично полимерно циментово лепило
за плочки. Лепило без свличане и с увеличено отворено
0558/3
време за работа. За лепене на абсорбиращи или
неабсорбиращи плочки, гранитогрес, естествени камъни,
декоративни тухли, широкоформатни плочки и т.н. на места,
при които се изискват висока адхезия, еластичност и
flex
устойчивост на влага (като стари плочки, подово отопление,
басейни и т.н.). За вътрешно и външно приложение.
Класифицира се като лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и
Висококачествено,
еластично, циментово
EN 12002. Цвят: Сив, бял.
лепило за плочки C2 TE S1 Разход: 1,5-4,0 kg/m2.
Висококачествено, еластично, полимерно циментово лепило
ISOMAT AK 22
за абсорбиращи и неабсорбиращи плочки, стъклокерамика и
0549/3
т.н. Лепило без свличане и увеличено отворено време за
работа. За лепене на плочки върху различни повърхности,
специално на места, при които се изискват висока адхезия,
flex
еластичност и устойчивост на влага (като стари плочки,
подово отопление, метални повърхности, басейни,
гипсокартон).
За вътрешно и външно приложение.
Висококачествено,
Класифицира се като лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и
еластично, полимерно
EN 12002. Цвят: Сив, бял.
циментово лепило
Разход: 1,5-4,0 kg/m2.
C2 TE S1
Висококачествено полимерно циментово лепило с висока
ISOMAT AK 25
еластичност, без свличане и с увеличено отворено
0582/3
време за работа. За лепене на всякакъв тип плочки на места
подложени на вибрации или деформации и на места където
се изисква еластичност, адхезия и устойчивост на влага
extra
(като стари плочки, отопляеми подове, метални повърхности,
flex
басейни, гипсокартон). За вътрешно и външно приложение.
Класифицира се като лепило тип C2 TE S2 според EN 12004 и
Висококачествено,
еластично, полимерно, EN 12002.
Цвят: Сив, бял.
циментово лепило
Разход: 1,5-4,0 kg/m2.
C2 TE S2
Полимерно циментово лепило за плочки. Притежава високи
ISOMAT AK 14
начална и крайна адхезия, и устойчивост на влага.
0583/3
Подходящо за лепене на керамични плочки върху стени и
подове на основи от бетон, тухлена зидария, мазилки и
т.н., за вътрешна и външна употреба. Използва се за
вътрешно лепене на гранитогрес и неабсорбиращи плочки
върху подове и стени при различни основи като бетон,
тухлена зидария, мазилки и т.н.
Полимерно лепило за
Класифицира се като лепило тип C1 ТE според EN 12004.
керамични плочки и
Цвят: Сив, бял.
гранитогрес C1 ТE
Разход: 1,5-4,0 kg/m2.
ISOMAT AK 20

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Сив
25 kg
5 kg
Бял
25 kg
5 kg

Сив
25 kg
Бял
25 kg
5 kg

4

Всички цени са без включен ДДС.

Лепила за плочки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Циментово лепило за лепене на керамични плочки върху
повърхности от бетон, замазки, мазилки и др. За вътрешно и
външно приложение.
Класифицира се като лепило тип C1 според EN 12004.
Цвят: Сив, бял.

ISOMAT AK 9
0553/3

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

Сив
25 kg

54

8,19

Бял
25 kg

54

9,90

18 kg

54

39,90

35 kg
(A+B)

54(A)
54(B)

89,90

Сив
25 kg

54

29,90

54
160

36,75
9,90

54(A)
54(B)

95,90

Разход:
1,5-4,0 kg/m2.

ISOMAT AK-LIGHT
0572/3

flex

Еластично лепило с
ниско обемно тегло за
плочки C2 TE S1
ISOMAT AK-ELASTIC
0562/3

c

elasti

Двукомпонентно,
еластично лепило
за плочки C2 E S2
ISOMAT AK-RAPID
0557/3

Бързовтвърдяващо
полимерно лепило
за плочки C2 FT

Леко и гъвкаво полимерно лепило, за лепене на всякакъв
тип плочки на места подложени на деформации, при които
се изискват висока адхезия, еластичност и устойчивост на
влага, като стари плочки, подово отопление, метални
повърхности, басейни, гипсокартон и т.н. Притежава
увеличено отворено време и се класифицира като лепило
без свличане и висока еластичност. За вътрешно и външно
приложение. Класифицира се като лепило тип C2 TE S1
според EN 12004 и EN 12002.
Цвят: Бял.
Разход: 1,0-3,0 kg/m2.
Висококачествено двукомпонентно лепило за плочки.
Притежава изключителна еластичност и увеличено отворено
време за работа. Подходящо за лепене на керамични плочки
или естествени камъни на балкони, тераси или в басейни,
върху основи подложени на вибрации или деформации, като
гипсокартон, дървени плоскости, подово отопление, за
лепене на широкоформатни плочки, нови върху стари плочки
и т.н. За вътрешно и външно приложение. Класифицира се
като лепило тип C2 E S2 според EN 12004 и EN 12002.
Цвят: Бял.
Разход: 1,5-4,0 kg/m2.
Висококачествено бързовтвърдяващо полимерно циментово
лепило. Подходящо за залепване на абсорбиращи и
неабсорбиращи плочки върху бетон, мазилки, замазки и др.
Използва се в случай, където се изисква бързина на
работата. Притежава нулево свличане. За вътрешно и
външно приложение.
Класифицира се като лепило тип C2 FT според EN 12004.
Цвят: Сив, бял.

extra
flex

Двукомпонентно,
бързовтвърдяващо
еластично лепило за
плочки C2 FE S2

4

Разход: 1,5-4,0 kg/m2.

ISOMAT AK-MEGARAPID Двукомпонентно бързовтвърдяващо лепило за плочки.
0557/3

Бял
25 kg
5 kg

Лепила и Фугиращи Смеси

Циментово лепило
за плочки C1

Притежава висока еластичност и увеличено отворено време
за работа. Подходящо за полагане на всички видове плочки,
върху различни основи, като гипсокартон, дървени
плоскости, отопляеми подове, тераси, балкони, басейни и т.н.
Особено подходящо за подове с тежък трафик и зони които
трябва да са готови за употреба в кратки срокове. За
вътрешно и външно приложение. Класифицира се като
лепило тип C2 FE S2 според EN 12004 и EN 12002.
Цвят: Бял.
Разход: 1,5-4,0 kg/m2.

Всички цени са без включен ДДС.

33 kg
(A+B)
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Лепила и фугиращи смеси
Лепила за плочки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT AK-RAPID FLEX Бързовтвърдяващо, полимерно циментово лепило за плочки.
0557/3

flex
Бързовтвърдяващо,
флексово, полимерно
циментово лепило за
плочки C2 FT S1
ISOMAT AK-STONE
0556/3

Лепило за гранитни
плочи и естествени
камъни C1 E

Класифицира се като лепило без свличане. Подходящо за
лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи плочки върху
стени и подове, върху повърхности от бетон, тухли, мазилка и
т.н., особено на места, при които се изискват висока адхезия,
еластичност и устойчивост на влага. Особено подходящо в
случай, при които се изисква повърхностите да са готови в
кратки срокове. За вътрешно и външно приложение.
Класифицира се като лепило тип C2 FT S1 според EN 12004 и
EN 12002. Цвят: Сив, бял.
Разход: 1,5-4,0 kg/m2.
Циментово лепило за полагане на дебелина до 15 mm.
Подходящо за лепене на естествени камъни и керамични
плочки, върху различни основи. Притежава увеличено
отворено време за полагане. За вътрешно и външно
приложение.
Класифицира се като лепило тип C1 E според EN 12004.
Цвят: Сив, бял.
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ЦЕНА/БР.

Сив
25 kg

54

39,90

Бял
25 kg

54

46,90

Сив
25 kg

54

14,90

Бял
25 kg

54

17,90

Сив
25 kg

54

25,90

Бял
25 kg

54

26,90

25 kg

54

25,90

25 kg

54

36,90

Разход:
2,0-8,0 kg/m2.

Едроструктурно, полимерно циментово лепило, за полагане
с дебелина до 15 mm. Притежава висока адхезия,
0543/3
устойчивост на влага и увеличено отворено време за
полагане. Подходящо за залепване и фугиране на
декоративни покрития от изкуствен камък, декоративни
тухли и др., върху различни основи. За вътрешно и външно
приложение.
Класифицира се като лепило тип C2 E според EN 12004.
Полимерно лепило за
Цвят: Сив, бял.
декоративни облицовки Разход: За лепене: 2,0-8,0 kg/m2.
C2 E
За фугиране: 0,5-5,0 kg/m2.
Бързовтвърдяващо, полимерно циментово лепило за
ISOMAT AK-MARBLE
мрамори и гранити. Подходящо за залепване на мрамори и
0555/3
гранити на стени и подове върху различни основи, специално
на места, където се изискват висока адхезия и устойчивост
на влага. Поради бързата загуба на влага, не позволява да се
образуват петна върху чувствителни покрития, като
мрамори, гранити и т.н. За вътрешно и външно приложение.
Класифицира се като лепило тип C2 E S1 според EN 12004 и
Бързовтвърдяващо
EN 12002.
лепило за мрамори и
Цвят: Бял.
гранити C2 E S1
Разход: 1,5-6,0 kg/m2.
Висококачествено полимер-циментово лепило с увеличено
ISOMAT AK-GRANIT
отворено време. Подходящо за лепене на естествени камъни
0514/3
и широкоформатни плочки, мрамори, гранити на стени и
подове, върху различни основи, и особено на места, при които
се изисква голяма адхезия и устойчивост на влага. Защитава
чувствителни покрития, като мрамори, от поява на петна
поради бърза загуба на вода. За вътрешно и външно
приложение. Класифицира се като лепило тип C2 E S1 според
Полимерциметово
лепило за големи плочки EN 12004 и EN 12002.
Цвят: Бял.
и естествени камъни
Разход: 1,5-6,0 kg/m2.
C2 E S1
ISOMAT AK-GRAND

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Всички цени са без включен ДДС.

Лепила за плочки
ISOMAT SUPERGRUND
0333/1

Грунд за подобряване на адхезията, състоящ се от
синтетични смоли и кварцов пясък. Полага се върху гладки и
неабсорбиращи повърхности. Образува грапава повърхност
за по-добра адхезия на циментовите лепила. Полага се върху
повечето видове неабсорбиращи основи, като стари плочки,
мрамори, естествени камъни и т.н.
Цвят: Червен.

Адхезионен грунд за
гладки и неабсорбиращи повърхности

Разход:
100-200 g/m2, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

ISOMAT AK-PRIMER

Дълбокопроникваща полимерна емулсия за подобряване на
адхезията. За грундиране на гладки, абсорбиращи и
неабсорбиращи повърхности преди полагане на циментови
лепила за плочки.
Цвят: Светлолилав.

0574/3

Грунд за подобряване
адхезията на
лепила за плочки

UNI-PRIMER
0209/1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

24
96
324

139,90
39,90
9,90

4
12

39
72
324

179,90
49,90
12,90

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

52,90
16,90
4,98

25 kg
5 kg
1 kg

4
12

24
110
336

84,90
21,90
5,90

20 kg
5 kg
1 kg

20 kg
5 kg
1 kg

Лепила и Фугиращи Смеси

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Разход:
100-200 g/m2, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Готов за употреба акрилен грунд на водна основа. За
грундиране на абсорбиращи основи, преди боядисване,
полагане на плочки, мазилки, мазани хидроизолации и т.н.
Заздравява нестабилните основи.
Цвят: Бял.
Разход:
100-200 g/m2.

Акрилен грунд на
водна основа

MULTIFLEX
0517/3

Висококачествено,
пастообразно лепило
за плочки D2T

Готово за употреба пастообразно лепило за плочки, на
основата на акрилни смоли. Идеално за малки поправки,
поради бързото си и лесно полагане. Подходящо за
залепване на плочки върху основи от бетон, мазилки,
гипсокартон, циментови плоскости, дърво и т.н. Също е
подходящо за места с висока влажност като бани, кухни и
т.н. За вътрешна употреба върху стени и подове, и външна
употреба върху стени.
Класифицира се като лепило тип D2T според EN 12004.
Цвят: Бял.
Разход: 1,0-3,0 kg/m2.

Всички цени са без включен ДДС.
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Лепила и фугиращи смеси
3.2 Фугиращи смеси за плочки
ПРОДУКТ/КОД

MULTIFILL
SMALTO 1-8
0511/3

Водоотблъскваща
фугираща смес за
плочки с порцеланов
ефект CG2 WA

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

MULTIFILL SMALTO 1-8 е цветна
полимерна циментова фугираща смес за
плочки. Образува гладка гланцова
крайна повърхност. Притежава високи
механични якости, изключителна
устойчивост на цвета и отлично
водоотблъскване. Съдържа
специални антибактериални съставки,
които не позволяват образуването на
мухъл и плесени върху фугата.
Подходяща за фуги с широчина 1-8 mm.
Категория фуга тип CG2 WA според
EN 13888.
Разход:
0,2-2,0 kg/m2, в зависимост от
големината на плочката и широчината
на фугата.

52

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

01 Бял
4 kg
4 торби/
02 Черен
кашон
03 Сив
04 Перленосив
05 Светлосив
06 Бахама бежов
07 Червенокафяв
08 Кафяв
09 Светлокафяв
10 Тъмносив
11 Слонова кост
12 Пурпурен
13 Червен
14 Кото
15 Манхатън сив
16 Светла охра
17 Анемония
18 Перлено бежов
19 Мока
20 Марон
21 Карамел
22 Магнолия
23 Орегон
24 Канела
25 Крокус
26 Зелен
29 Сребристосив
30 Циментовосив
31 Керамик
32 Миконос син
33 Жълт
34 Мента
35 Тропическо синьо
36 Кипарис

160

8,90
12,90
9,58
9,58
9,58
9,58
11,90
11,90
11,90
9,58
9,58
12,90
22,90
9,58
9,58
9,58
9,58
9,58
9,58
10,90
9,58
9,58
9,58
11,90
9,58
12,90
12,90
9,58
11,90
12,90
22,90
9,58
9,58
21,90

01 Бял
02 Черен
03 Сив
04 Перленосив
05 Светлосив
06 Бахама бежов
07 Червенокафяв
08 Кафяв
09 Светлокафяв
10 Тъмносив
11 Слонова кост
12 Пурпурен
13 Червен
14 Кото

300

5,90
7,49
5,90
5,90
5,90
5,90
6,59
6,59
6,59
5,90
5,90
7,90
12,90
5,90

ЦВЯТ

ОПАКОВ.

2 kg
10 торби/
кашон

Всички цени са без включен ДДС.

Фугиращи смеси за плочки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

MULTIFILL
SMALTO 1-8
0511/3

MULTIFILL
0511/3

Цветна фугираща смес за плочки на
циментова основа. За фугиране на
плочки върху стени и подове.
За вътрешно и външно приложение.
Категория фуга тип CG2 WA според
EN 13888.
Предлагат се 2 вида:

0503/3

Цветна фугираща смес
за плочки
CG2 WA

· MULTIFILL 2-5, подходяща за фуги с
ширина от 2 mm до 5 mm.
· MULTIFILL 3-15, подходяща за фуги с
ширина 3 mm до 15 mm.
Разход:
0,2-2,0 kg/m2, в зависимост от вида и
големината на плочката и ширината
на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

2 kg
15 Манхатън сив
10 торби/
16 Светла охра
кашон
17 Анемония
18 Перлено бежов
19 Мока
20 Марон
21 Карамел
22 Магнолия
23 Орегон
24 Канела
25 Крокус
26 Зелен
29 Сребристосив
30 Циментовосив
31 Керамик
32 Миконос син
33 Жълт
34 Мента
35 Тропическо синьо
36 Кипарис

300

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
6,59
5,90
5,90
5,90
6,59
5,90
7,90
7,90
5,90
6,59
7,90
12,90
5,90
5,90
10,49

01 Бял
03 Сив
05 Светлосив
06 Бахама бежов

20 kg

54

30,90
30,90
30,90
30,90

01 Бял
02 Черен
03 Сив
04 Перленосив
05 Светлосив
06 Бахама бежов
07 Червенокафяв
08 Кафяв
09 Светлокафяв
10 Тъмносив
11 Слонова кост
12 Пурпурен
14 Кото
15 Манхатън сив
16 Светла охра
17 Анемония
18 Перлено бежов
19 Мока
20 Марон
21 Карамел
22 Магнолия
24 Канела
30 Циментовосив

5 kg
4 торби/
кашон

160

8,90
11,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
14,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
10,90
8,90
8,90
8,90
8,90

ЦВЯТ

ОПАКОВ.

Лепила и Фугиращи Смеси

ПРОДУКТ/КОД
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Лепила и фугиращи смеси
Фугиращи смеси за плочки
ПРОДУКТ/КОД

MULTIFILL

MULTIFILL 2-5 се предлага в 24 цвята.
MULTIFILL 3-15 се предлага само в
цветовете отбелязани с (*).

MULTIFILL
MARBLE 0-3
0555/3

Фугираща смес за
мрамори CG2 WA

MULTIFILL-STONE
0556/3

Цветна циментова смес
за зидане и фугиране
на камъни CG2 WA

54

ЦВЯТ

ОПАКОВ.

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

31 Керамик

5 kg
4 торби/
кашон

160

10,90

01 Бял
02 Черен
03 Сив
05 Перленосив
06 Бахама бежов
08 Кафяв
09 Светлокафяв
10 Тъмносив
17 Анемония
18 Перлено бежов
20 Марон
21 Карамел

2 kg
10 торби/
кашон

300

4,90
5,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
5,90
4,90

01 Бял
03 Сив
05 Светлосив
06 Бахама бежов

25 kg

54

28,90
28,90
28,90
28,90

4 kg
4 торби/
кашон

160

9,90

25 kg

54

24,45
24,45
24,45
24,45
24,45

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Полимерна циментова фугираща смес с
фина зърнометрия. Висока механична
якост, отлична устойчивост на цвета и
силно водоотблъскване. За фуги с
широчина до 3 mm. За фугиране на
мрамори, гранити, плочки,
стъклокерамика и мраморна мозайка на
стени и подове. За вътрешно и външно
приложение. Категория фуга тип CG2 WA
според EN 13888. Разход: 0,2-1,3 kg/m2, в
зависимост от вида и големината на
плочката и широчината на фугата.
Цветна полимерна циментова смес за
зидане и фугиране на естествени и
изкуствени камъни на стени и подове.
Силна начална и крайна адхезия, високи
механични свойства и изключителна
устойчивост на цвета. Подходяща за
фуги с широчина от 5 до 40 mm.
Класифицира се като фугираща смес
тип CG2 WA според EN 13888 и
сертифицирана с маркировка CE,
според EN 998-2.

01 Бял

01 Бял
03 Сив
06 Бахама бежов
10 Тъмносив
16 Светла охра

Всички цени са без включен ДДС.

Фугиращи смеси за плочки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

0569/3

Цветен еластичен
запечатващ мастик
за фуги на плочки

Цветен еластичен еднокомпонентен запечатващ мастик.
Използва се за запълване на фуги на плочки върху стени и
подове, в случай при които се изисква голяма еластичност
(делатационни фуги и т.н.). За вътрешно и външно
приложение.
Цвят: Бял, светлосив, сив, тъмносив, анемония, бахама
бежов, карамел, черен, кафяв, светлокафяв.

Двукомпонентна епоксидна фугираща смес, без разтворители. Използва се когато се изисква голяма устойчивост на
механични натоварвания и химични влияния. Особено
0539/3
подходящо за употреба в комбинация със специални плочки,
за индустриални зони. За лепене и фугиране на плочки в
пивоварни, кланици, хранително вкусовата и химическата
промишленост, басейни и т.н. За фуги с широчина 1,5-12 mm.
Класифицира се като фугираща смес тип RG според
Двукомпонентна цветна EN 13888 и като лепило тип R2T според EN 12004. Цвят: Бял,
епоксидна фугираща
сив, светлосив, черен, бахама бежов. Други цветове по
смес и лепило за плочки поръчка (мин. количество 120 kg). Разход: 0,2-5,0 kg/m².
Трикомпонентна епоксидна фугираща смес, без
MULTIFILL-EPOXY
разтворители. С добавянето на ISOMAT-GLITTER, образува
GLITTER
цветна декоративна фугираща смес с особен естетически
0540/3
ефект. Полага се на места, при които се изискват високи
механични и химични устойчивости. Много добра
комбинация със стъклокерамика и плочки с висока
химическа устойчивост. Подходяща за фугиране по стени и
подове на фуги на плочки в клубове, магазини,
Трикомпонентна
индустриални помещения. Класифицира се като фугираща
декоративна епоксидна смес тип RG според EN 13888. Цвят: 10 избрани цвята.
фугираща смес
Разход: 0,1-4,0 kg/m2.
Цветни пълнители с бляскав ефект, които при добавяне
ISOMAT GLITTER
към епоксидна фугираща смес MULTIFILL-EPOXY GLITTER,
0540/3
образува цветна декоративна фугираща смес с особен
естетически ефект. ISOMAT-GLITTER се добавя в
съотношение до 10% по маса.

MULTIFILL-EPOXY
CLEANER

1408/3

Почистващ препарат за
премахване на замърсявания от епоксидни
фугиращи смеси

25

1.500

8,49

Разход:
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/11,2 m дължина на фугата.

MULTIFILL-EPOXY
THIXO

Цветни пълнители с
бляскав ефект

280 ml

ЦЕНА/БР.

100 Сребрист, 110 Зелен,
120 Тюркоазен, 130 Виолетов,
140 Розов, 150 Червен,
160 Червено кафяв, 170 Бронзов,
180 Бежов, 190 Златист.
Специален почистващ гел, съдържащ смес от разтворители.
Използва се за премахване на втвърдени остатъци от
епоксидни фуги (като MULTIFILL-EPOXY THIXO), от
повърхността на плочките, образувани поради неправилно
почистване на епоксидните фугиращите смеси при
полагането им.
Цвят: Прозрачен.

Всички цени са без включен ДДС.

10 kg
(A+B)

44

125,90

3 kg
(A+B)

140

42,90

2 kg
(A+B)

110

32,90

200 g

20

0,75 lit

10

Лепила и Фугиращи Смеси

MULTIFILL-ELASTIC

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

39,90

300

19,90
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Лепила и фугиращи смеси
3.3 Лепила за специални приложения
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT AK-T35
0335/3

Лепило/шпакловка с
фибри за топлоизолационни плоскости
ISOMAT AK-T55
0335/3

Лепило/шпакловка за
топлоизолационни
плоскости с фибри
ISOMAT AK-T65
0335/3

Лепило/шпакловка за
минерална вата
ISOMAT AK-THERMO
0335/3

Лепило/шпакловка за
топлоизолационни
плоскости с фибри
ISOMAT AK-T33
0335/3

Полимерно циментово лепило с фибри. Подходящо е за
лепене на топлоизолационни плоскости от полистирен върху
фасадите на сградите. Също така, положено като шпакловка,
армирана със стъклофибърна армировъчна мрежа, върху
външната страна на залепените топлоизолационни
плоскости, образува подходяща основа за следващи слоеве
мазилка.
Цвят: Сив, бял.
Разход: Като лепило: 3,0-4,0 kg/m².
Като армирана шпакловка: около 1,5 kg/m²/mm.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Сив
25 kg

54

11,49

Бял
25 kg

54

12,49

54

16,90

54

18,90

25 kg

54

18,90

25 kg

54

29,00

25 kg

54

9,90

Полимерно, циментово лепило с фибри. Подходяща за лепене
Сив
на топлоизолационни плоскости върху циментови основи.
25
kg
Също така, когато се армира със стъклофибърна
армировъчна мрежа, може да се положи като шпакловка
върху топлоизолационните плоскости и по този начи образува Бял
подходяща основа за полагане на следващи слоеве мазилки. 25 kg
Класифицира се като разтвор за шпакловане тип GP CS IV,
W2 според EN 998-1. Цвят: Сив, бял.
Разход: Като лепило: 3,0-4,0 kg/m².
Като армирана шпакловка: около 1,5 kg/m²/mm.
Полимерно циментово лепило. Подходящо е за лепене на
топлоизолационни плоскости от минерална вата върху
основи от бетон, мазилка, зидария. Също така, положено
като шпакловка, армирана със стъклофибърна армировъчна
мрежа, върху външната страна на залепените топлоизолационни плоскости, образува подходяща основа за следващи
слоеве мазилка. Класифицира се като разтвор за
шпакловане тип GP CS IV, W2 според EN 998-1.
Цвят: Сив.
Разход: Като лепило: 5,0 kg/m2.
Като армирана шпакловка: около 1,5 kg/m2/mm.
Висококачествено, полимерно лепило на циментова основа
с фибри. Подходящо за лепене на термоизолационни
плоскости от полистерин върху циментови основи. Също
така, положено от външната страна на тези плоскости
заедно с армировъчна мрежа, представлява идеалната
основа за мазилки и фасадни бои. Има голямо технологично
време за полагане. Класифицира се като разтвор за
шпакловане тип GP CS IV, W2 според EN 998-1 и като
лепило C2 E според EN 12004. Цвят: Бял.
Разход: Като лепило: 2,0-4,0 kg/m2.
Като армирана шпакловка: около 1,5 kg/m2/mm.
Циментово лепило за лепене на топлоизолационни
плоскости. Подходящо е за лепене на топлоизолационни
плоскости от полистирен.
Цвят: Сив.

ЦЕНА/БР.

Разход:
3,0-4,0 kg/m².
Лепило за
топлоизолационни
плоскости
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Всички цени са без включен ДДС.

Лепила за специални приложения
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT AK-THERMO
0335/3

ACRYL

Акрилно
лепило/шпакловка за
топлоизолационни
плоскости
ISOMAT AK-BLOCK
0544/3

Готово за употреба пастообразно покритие, на основата на
акрилни смоли. Притежава висока еластичност и устойчивост
на влага. Подходящо за външни топлоизолация на сгради в
комбинация с органични мазилки MARMOCRYL. Положено
върху топлоизолационни плоскости и армирано с мрежа,
осигурява отлична основа за следващи слоеве органична
мазилка. Също така, може да се използва и като лепило за
залепване на топлоизолационни плоскости.
Цвят: Бял.
Разход: Като лепило: 2,0-5,0 kg/m².
Като шпакловка: около 3,0-4,0 kg/m².

Висококачествено полимерно циментово лепило за зидане
и шпакловане на газобетон. Има голямо технологично време
за полагане.
Цвят: Бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

25 kg

24

69,00

25 kg

54

15,90

Лепила и Фугиращи Смеси

Разход:
Около 13,0 kg за 1 m3 зидария от газобетонни блокчета.
Полимерно лепило
за газобетон
ISOMAT AK-FIRE
0571/3

Огнеупорна смес за
зидане и фугиране на
огнеупорна зидария
ISOMAT AK-GLASS
0324/3

Циментова смес за зидане и фугиране на огнеупорни тухли.
Подходяща за зидане и фугиране на всякакви огнеупорни
тухли и огнезащитни керамични материали, за места с
висока температура (камини, пещи, готварски печки на
дърва, барбекю, комини и т. н.). Притежава отлична
устойчивост на високи и постоянно променящи се
температури, висока начална и крайна якост на адхезия и
устойчивост на влага. Цвят: Сив.
Разход:
Индикативно, за огнеупорни тухли с размер 20 x 10 x 3 cm и
ширина на фугата 1 cm, разхода е около 5 kg/m2.
Полимерна циментова смес за зидане и фугиране на
стъклени тухли.
Цвят: Бял.

25 kg
5 kg

4

54
160

39,00
9,50

25 kg
5 kg

4

54
160

21,90
6,90

54

12,90

Разход:
Около 13,0 kg за зидане на 1 m2 стена с обикновени
стъклени тухли.
Полимерно лепило за
зидане и фугиране на
стъклени тухли
ISOMAT MT 200
0577/3

Готова смес за полагане на мрамори. Подходяща за
вътрешно и външно приложение. Изисква само
прибавяне на вода. Опростява и ускорява работата.
Цвят: Бял.

25 kg

Разход:
Около 15,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.
Готова циментова смес
за полагане на мрамори
Всички цени са без включен ДДС.
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Лепила за специални приложения
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT AK-EPOXY

NORMAL
0573/3

Епоксидно
2-компонентно лепило
за мрамори и гранити
ISOMAT AK-EPOXY

FAST
0573/3

Бързовтвърдяващо
епоксидно лепило за
мрамори и гранити

MONTAGE-S
0630/3

Епоксидно 2-компонентно лепило без разтворители.
Подходящо за лепене на мрамори, гранити и повечето
строителни материали върху различни повърхности, на стени
и подове. Има висока якост на адхезия, еластичност и
отлична химическа устойчивост. Особено практично, поради
лесното съотношение за разбъркване на компонентите му
(Α:Β = 1:1 по обем). Класифицира се като лепило тип R2T
според EN 12004. Цвят: Бледожълт.
Разход: Зависи от размерите и масата на материала, който
се залепва.
Бързовтвърдяващо епоксидно 2-компонентно лепило без
разтворители. Подходящо за лепене на мрамори, гранити и
повечето строителни материали върху различни повърхности,
на стени и подове. Идеално за вертикално лепене на мрамори
поради бързото си втвърдяване (7 минути). Има висока
якостна адхезия, еластичност и отлична химическа
устойчивост. Особено практично, поради лесното съотношение
за разбъркване на компонентите му (Α:Β = 1:1 по обем).
Класифицира се като лепило тип R2T според
EN 12004. Цвят: Сиво-зелен. Разход: Зависи от размерите и
масата на материала, който се залепва.
Висококачествено пастообразно лепило с разтворители, на
база каучукова основа и синтетични смоли. Използва се за
бързо и силно лепене върху повечето строителни
материали. Анулира пробиването, винтовете и пироните. Не
е подходящо за лепене на огледала, термоизолационни
плоскости от полистерол и други материали, които са
чуствителни към разтворители.
Цвят: Бежов.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

20 lit
(A+B)

22
(A+B)

398,00

4 lit
(A+B)

70
(A+B)

89,00

18
1 lit
(A+B) (A+B)

29,00

20 lit
(A+B)

22
(A+B)

639,00

4 lit
(A+B)

70
(A+B)

149,00

18
1 lit
(A+B) (A+B)

49,00

310 ml

12

1.560

6,69

310 ml

12

1.560

3,90

Пастообразно лепило за
бързо и силно лепене
Разход: Относителен разход: 1 флакон/12 линейни метра.

MONTAGE-W
0630/3

Пастообразно лепило
без разтворители за
бързо и силно лепене
ISOMAT AK-PARQUET
0631/3

Полиуретаново лепило
за паркет
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Висококачествено акрилно лепило без разтворители.
Използва се за бързо и силно лепене върху повечето
абсорбиращи материали, от дърво, бетон, зидария,
гипсокартон и др. Анулира пробиването, винтовете и
пироните. Подходящо за лепене на термоизолационни
плоскости от полистерол.
Цвят: Бежов.
Разход:
Относителен разход: 1 флакон/12 линейни метра.
Висококачествено, еднокомпонентно полиуретаново лепило
за паркети. Подходящо за полагане и лепене на всички
видове дървени подови покрития, като масивен и ламиниран
паркет, върху циментови и дървени подове, керамични
плочки, мрамори, мозайки, метални повърхности и т.н.
Цвят: Бежов.

12 kg

36

109,00

Разход:
1,2-1,4 kg/m2.

Всички цени са без включен ДДС.

Лепила за специални приложения
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

0631/3

Полиуретаново лепило
за силно залепване

Висококачествено, еднокомпонентно, полиуретаново
лепило, без разтворители. Осигурява силно залепване на
всички строителни материали като дърво, бетон, алуминии,
плочки и т.н. Също така е подходяшо за всяка дървена
конструкция, както и за мебелната индустрия.
Цвят: Бял.

ЦЕНА/БР.

12

7,90

280 ml

1.560

Разход:
Относителен разход: 1 флакон/12 линейни метра.

3.4 Допълнителни продукти
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

РАЗДЕЛИТЕЛНА
МЕМБРАНА
0719/3

Използва се върху здрави или нестабилни основи за
разделяне на следващи покрития, като им позволява да
работят независимо от основата. Подходяща за вътрешна
или външна употреба върху стени и подове от бетон,
циментови замазки, стари плочки, мозайка, зидария и т.н.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА Използва се върху здрави или нестабилни основи за
разделяне на следващи покрития, като им позволява да
И РАЗДЕЛИТЕЛНА
работят независимо от основата. Особено подходяща за
МЕМБРАНА
0719/1

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

Руло
1 m x 30 m

28

298,00

Руло
1 m x 15 m

28

269,00

ОПАКОВ.

полагане в мокри помещения, балкони, тераси и т.н. Полага
се на стени и подове върху различни основи, като бетон,
циментови замазки, стари плочки, мозайки, зидария и т.н.

Всички цени са без включен ДДС.
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SUPERBOND-PU

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Лепила и фугиращи смеси

60

4

МАТЕРИАЛИ ЗА
ПОПРАВКИ И КОРЕКЦИИ
• Усилване и корекции на бетон
• Направа и корекции на тухлена зидария
• Шпакловки и декоративни материали
• Защитни материали и лакове
• Почистващи препарати
• Еластични материали за запълване
на фуги
• Битумни материали за поправки
• Лубриканти

4. Материали за поправки и корекции
4.1 Усилване и корекции на бетон
4.1.1 ЦИМЕНТОВИ МАТЕРИАЛИ
ПРОДУКТ/КОД

MEGACRET-40
0322/1

Високоякостна циментова смес с фибри за
поправки и корекции

MEGACRET-10
0334/1

Високоякостна циментова смес с фибри за
поправки и корекции

DUROCRET
0310/1

Полимерна циментова
смес за поправки

DUROCRET-PLUS
0310/1

Полимерна циментова
смес с фибри за
поправки и корекции

DUROCRET-FAST
0310/1

Бързовтвърдяваща,
циментова смес за
поправки и корекции
62

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоякостна циментова смес с фибри за поправки и
корекции. Подходяща за ремонти с високи изисквания
на бетонови и стоманобетонови елементи. Полага се на
дебелина до 40 mm (за слой), ръчно с маламашка или
машинно.
Класифицира се като циментова смес за предпазване и
възстановяване на бетонни конструкции тип CC R4 според
EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Разход: Около 17,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.
Високоякостна циментова смес с фибри за поправки и
корекции. Подходяща за ремонти с високи изисквания на
бетонови и стоманобетонови елементи. Полага се на
дебелина до 10 mm, ръчно с маламашка или машинно.
Класифицира се като циментова смес за предпазване и
възстановяване на бетонни конструкции тип CC R3 според
EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Разход:
Около 17,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

54
160

22,90
6,90

54

23,90

54
160

20,90
5,50

54
160

21,90
6,20

54
160

34,90
8,90

25 kg

54

21,90

25 kg

54

24,90

25 kg
5 kg

4

25 kg

Полимерна, циментова смес за поправки и корекции на
Сив
бетон или тухлени зидарии, за изработване на холкери и т.н.
25 kg
Предлага се в керемидено червен цвят за поправки на
4
5 kg
наклонени покриви с керемиди (лепене на капаци).
Бял
Класифицира се като циментова смес за предпазване и
25 kg
възстановяване на бетонни конструкции тип PCC R2 според
4
5 kg
EN 1504-3.
Цвят: Сив, бял, червено кафяв.
Ч. Кафяв
Разход: Около 15,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.
25 kg
При изработване на холкери: 1,9-2,7 kg/m.
4
5 kg
Полимерна циментова смес с фибри. Подходяща за
поправки и корекции на бетон или тухлени зидарии,
за изработване на холкери и т.н. Класифицира се като
циментова смес за предпазване и възстановяване на
бетонни конструкции тип PCC R3 според EN 1504-3.
Цвят: Сив.

ЦЕНА/БР.

Разход:
Около 16,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.
При изработване на холкери: 1,9-2,7 kg/m.
Бързовтвърдяваща полимерна циментова смес. Притежава
висока адхезия към основата, отлична обработваемост и
устойчивост на износване. Подходяща за поправки на бетон,
замазки, зидарии и т.н. Време за работа: 45 минути.
Класифицира се като циментова смес за предпазване и
възстановяване на бетонни конструкции тип PCC R2 според
EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Разход: Около 17,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.
При изработване на холкери: 1,9-2,7 kg/m.

Всички цени са без включен ДДС.

Усилване и корекции на бетон
ЦИМЕНТОВИ МАТЕРИАЛИ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Циментова смес за поправки и хидроизолация с
кристализиращ ефект. Подходяща за външна и вътрешна
PENETRATE
употреба върху основи от бетон, зидария, за изработване на
0310/1
холкери и т.н. Също така може да се използва за
хидроизолация на бетонни елементи, в случай вариращи от
обикновена влага до вода под налягане.
Класифицира се като смес за поправки на бетон тип CC R3
според EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Циментова смес за
поправки и идроизолация Разход: Около 17,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.
с кристализиращ ефект
При изработване на холкери: 1,9-2,7 kg/m.
Полимерна
циментова антикорозионна запечатка за
FERROSEAL
защита
на
армировката
от корозията и свързващ слой
0331/1
между стари и нови бетони или мазилки и замазки.
Цвят: Червенокафяв.

DUROCRET

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

54

24,90

6
15

32
75
240

54,90
24,90
9,90

25 kg
5 kg

4

54
160

34,90
8,90

4 kg

4

160

7,90

54

25,90

25 kg

15 kg
5 kg
1 kg

RAPICRET
0316/1

Бързовтвърдяваща
циментова смес за
поправки и корекции

FIX-RAPID
0315/1

Бързовтвърдяващ
цимент за анкериране
ISOMAT REPAIR 5-70
0322/1

Високоякостна
полимер-циментова
смес с фибри

Бързовтвърдяваща смес за поправки и корекции на бетон,
мазилки и замазки, а също и за фиксиране, анкериране и
изобщо където има необходимост от бързо полагане.
Класифицира се като смес за поправки на бетон PCC R3
според EN 1504-3.
Цвят: Сив.

Материали за Поправки
и Корекции

Разход:
Като антикорозионна защита на армирани елементи:
Антикорозионно
0,07-0,13 kg/m армировка, в зависимост от диаметъра на
покритие за
прътите.
армировъчни елементи. Като свързващ слой: около 2,0 kg/m2.
Свързващо покритие

Разход:
Около 17,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.

Бързовтвърдяващ цимент. Използва се за бързи поправки,
фиксиране, анкериране, запълване на празнини, отвори и
като цяло навсякъде където се изискват високи якости и
бързо полагане.
Цвят: Сив.
Разход:
Около 1,6 kg FIX-RAPID са необходими за приготвяне на 1 lit
бързовтвърдяваща смес.
Високоякостна полимер-циментова смес с фибри без
корозионни съставки. Притежава много добра адхезия и не
се свива. Използва се за поправки на бетон, тухлена зидария,
както и за направа на „холкери" и т.н. Може да се полага на
голяма повърхност на слой с дебелина до 7 cm. Класифицира
се като циментова смес за предпазване и възстановяване на
бетонни конструкции тип PCC R3 според EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Разход: Около 16,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.
За направа на холкер: 2,3-3,3 kg/m.

Всички цени са без включен ДДС.

25 kg

63

Материали за поправки и корекции
Усилване и корекции на бетон
ЦИМЕНТОВИ МАТЕРИАЛИ
ПРОДУКТ/КОД

MEGAGROUT-100
0323/1

Високоякостна течна
несвиваема циментова
смес за корекции и
поправки

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Течна несвиваема циментова смес с високи якости за
поправки и корекции. Подходяща за ремонт на
стоманобетонови елементи и запълване на отвори.
Полага се на дебелина до 100 mm.
Класифицира се като циментова смес за предпазване и
възстановяване на бетонни конструкции тип CC R4 според
EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Разход: Около 21,5 kg/m2/cm дебелина на слоя или
2,1 kg за запълване на 1 lit пространство.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

25 kg

Течна несвиваема циментова смес с високи якости за
25 kg
поправки и корекции. Подходяща за замонолитване,
0329/1
анкериране, фундиране на прецизно машинно оборудване.
Полага се на дебелина до 100 mm.
Класифицира се като циментова смес тип C, според
ASTM C 1107-99 и като циментова смес за предпазване и
възстановяване на бетонни конструкции тип CC R4 според
Високоякостен несвиваем EN 1504-3. Цвят: Сив.
течен циментова смес
Разход: Около 21,5 kg/m2/cm дебелина на слоя или
за прецизно замонолит2,1 kg за запълване на 1 lit пространство.
ване на машини
MEGACRET-40 FAST Бързовтвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри,
25 kg
за поправки и корекции. За бързи корекции и поправки на
0322/1
бетонови елементи. Полага се на слой с дебелина до 40 mm,
чрез маламашка или машинно. Много добро решение при
извършване на поправки и корекции при ниски температури
(≥ +5°C), поради бързото си втвърдяване. Класифицира се
като циментова смес за предпазване и възстановяване на
Бързовтвърдяваща
бетонни конструкции тип CC R4 според EN 1504-3.
високоякостна циментова Цвят: Сив.
смес с фибри,
Разход: Около 17,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.
за поправки и корекции
Високоякостна екологична бързовтвърдяваща гео-смес с фибри,
MEGACRET-40 GEO
25 kg
за
поправки и корекции, обогатена с естествени свързващи
0322/1
5 kg
вещества (биндер) и минимално количество синтетични
полимери. Специалните му добавки проникват в дълбочина и
създават защитен слой върху повърхността на стоманената
армировка, предотвратявайки корозията, намаляват
порьозността на бетона и увеличават водонепропускливоста.
Полага се на дебелини от 2mm до 40mm на слой. Класифицира
Високоякостна
се като циментова смес за предпазване и възстановяване на
екологична гео-смес за бетонни конструкции тип PCC R4 според EN 1504-3. Цвят: Сив.
поправки и корекции
Разход: Около 17,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.
MEGACRET-50 THIXO Високоякостна циментова смес с фибри. Използва се за
25 kg
поправки и корекции на бетонни елементи с повишени
0334/1
изисквания. Притежава изключителна якост, много добра
адхезия към основата, отлична обработваемост, намалено
водопоглъщане и постоянен обем. Полага се на слой с
дебелина до 50 mm, чрез маламашка или машинно.
Класифицира се като циментова смес за предпазване и
Високоякостна, тиксотро- възстановяване на бетонни конструкции тип PCC R4 според
пна циментова смес с
EN 1504-3. Цвят: Сив.
фибри, за поправки и
Разход: Около 19,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.
корекции

MEGAGROUT-101

64

4

ЦЕНА/БР.

54

23,10

54

23,90

54

34,90

54
160

34,90
10,90

54

29,00

Всички цени са без включен ДДС.

Усилване и корекции на бетон
ЦИМЕНТОВИ МАТЕРИАЛИ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

MEGAGROUT-INJECT
2-20
0329/1

Нискосвиваема
циментова смес

Еднокомпонентна циментова смес с висока течливост, ниско
свиване и високи якости. Използва се за уплътняване на
отвори в бетон и зидария, запълване на кухини и
конструктивни фуги, замонолитване на анкерни пръти в
скални и почвени основи, при подземни конструкции,
строителни съоражения и т.н., за възстановяване на техните
монолитни свойства и работни характеристики.
Цвят: Сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 kg

54

ЦЕНА/БР.

25,90

Разход: Около 1,6 kg за запълване на 1 lit пространство.

4.1.2 ЕПОКСИДНИ МАТЕРИАЛИ
EPOMAX-STUCCO
0429/1

Двукомпонентен
епоксиден кит с фина
структура

EPOMAX-EK
0421/1

Двукомпонентна епоксидна шпакловка, идеална за
шпакловане и изравняване на повърхности, използва се и за
залепване на бетон, стомана, камък, дърво и др, за
въстановяване на бетон и циментови замазки. За локални
поправки, могат да се смесват малки количества, поради
практичното съотношение на смесване (A:B =1:1 по обем).
Цвят: Сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

12
216
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

18,90

96
(A+B)

54,90

15
240
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

19,90

Материали за Поправки
и Корекции

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Разход:
Около 1,35 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Двукомпонентна епоксидна смола за шпакловане и лепене
на бетон и стомана, за възстановяване, запечатване и
запълване на пукнатини при инжектирането с
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 и DUREBOND.
Цвят: Сив.

4 kg
(A+B)

Разход:
Около 1,85 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Двукомпонентна
епоксидна смола

EPOMAX-MT
0422/2

Трикомпонентен,
високоякостен течен
епоксиден разтвор

Трикомпонентен течен високоякостен несвиваем разтвор,
на основата на двукомпонентна епоксидна смола без
разтворители и специален кварцов пясък. Притежава
високи начална и крайна якост, отлична адхезия към
стомана и бетон и висока устойчивост на удари и вибрации.
Използва се за анкериране, фундиране на машини и
мостови лагери. Също така може да се използва и за
поправки и корекции на увредени бетонови елементи.
Цвят: Светлосив.
Разход: Около 1,9 kg за запълване на1 lit пространство.

Всички цени са без включен ДДС.

25 kg
(A+B+C)

54 (A+B)
54 (C)

159,90
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Материали за поправки и корекции
Усилване и корекции на бетон
ЕПОКСИДНИ МАТЕРИАЛИ
PRODUCT/CODE
ПРОДУКТ/КОД

EPOMAX-CMT
0422/2

Трикомпонентен тиксотропен епоксиден
разтвор за поправки

EPOMAX-L20
0424/1

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ
DESCRIPTION
- APPLICATION

БР.
БР./
PS
ОПАКОВ.
PACKAG. /КАШ. PS/E.-PAL.
/BOX EВРОПАЛЕ

Трикомпонентен тиксотропен разтвор за корекции и
25 kg
поправки, на базата на цимент и епоксидни смоли, без
(A+B+C)
разтворители. Използва се за поправки, нивелиране и
изравняване на циментови стени или подове, върху които ще
се полагат епоксидни покрития, полиуретанови покрития и
т.н. Подходящ за крайно покритие върху повърхности и за
увеличаване на устойчивостта на механични натоварвания.
Класифицира се като замазка тип PCC R4 според EN 1504-3.
Цвят: Сив.
Разход: Около 2 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране без
разтворители. Използва се за инжектиране в пукнатини в
бетон с широчина 0,1-1,0 mm, за замонолитване и
анкериране на арматура. Може да се полага и върху влажни
основи.
Цвят: Бледожълт.

54 (A+B)
54 (C)

ЦЕНА/БР.

102,90

15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

46,90

6
72
3 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

89,90

15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

35,90

6
72
4 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

92,90

15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

29,90

Разход:
Двукомпонентна смола
Около 1,1 kg за запълване на 1 lit пространство.
за инжектиране в пукнатини с ширина 0,1-1,0 mm

EPOMAX-L10
0418/1

Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране без
разтворители. Използва се за инжектиране в пукнатини в
бетон с широчина 0,5-3,0 mm, за замонолитване и
анкериране на арматура. Може да се полага и върху влажни
основи.
Цвят: Бледожълт.

Разход:
Двукомпонентна смола
Около 1,1 kg за запълване на 1 lit пространство.
за инжектиране в пукнатини с ширина 0,5-3,0 mm

DUREBOND
0416/1

Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране без
разтворители. Използва се за инжектиране в пукнатини в
бетон с широчина над 3,0 mm, за замонолитване и
анкериране на арматура, свързващ слой между старо и ново
покритие. Може да се полага и върху влажни основи.
Цвят: Сив.

Двукомпонентна смола Разход:
за инжектиране в пукна- Като свързващ слой: около 0,6 kg/m2.
тини с ширина по-голяма Около 1,5 kg за запълване на 1 lit пространство.
от 3 mm-Свързващ агент

ДЮЗИ
ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

Дюзи за инжектиране на EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 и
DUREBOND в бетонни елементи.

100бр./
опак.

24,90

1308/6
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Всички цени са без включен ДДС.

Усилване и корекции на бетон
ЕПОКСИДНИ МАТЕРИАЛИ
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

EPOMAX-ANCHOR
0430/6

Бързовтвърдяващо
лепило за анкериране

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Двукомпонентно несвиваемо бързовтвърдяващо полиестерно
300 ml
лепило. Не съдържа разтворители и стирен. Подходящо за
анкериране на армировъчни пръти, резбовани елементи,
болтове и т.н.
Цвят: Тъмно сив.

12

ЦЕНА/БР.

1.152

15,90

3 kg
(A+B)

72
(A+B)

89,90

1 kg
6
(A+B) (A+B)

240
(A+B)

39,90

Разход:
В зависимост от начина на приложение.

Двукомпонентна прозрачна епоксидна смола без
разтворители. Използва се като прозрачно крайно
0418/1
NEW декоративно покритие върху различни видове основи като
дърво, метал, камъни, пластмаса и т.н. или за вграждане на
различни обекти, образувайки силно износоустойчива,
стъклена повърхност. Притежава висока механична и
химична устойчивост, отлична адхезия към различни основи
и много добра обработваемост. Класифицира се като подово
Течно стъкло за
покритие тип SR-B2,9-AR0,5-IR4 според EN 13813.
създаване на
Притежава СЕ маркировка.
декоративни повърхности Разход: 1,1 kg/m2/mm дебелина на слоя.

EPOMAX-LIQUID
GLASS

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ОПАКОВ.

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

0430/6

Материали за Поправки
и Корекции

ПЕРФОРИРАН ДЮБЕЛ Перфориран дюбел. Използва се в комбинация с
ЕPOMAX-ANCHOR за полагане на анкери в тухли.
Модел: KSH 12 x 50
Модел: KSH 15 x 85
Модел: KSH 15 x 130

5,59
5,59
6,49

10 бр./кутия
10 бр./кутия
10 бр./кутия

4.1.3 КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ (F.R.P)
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

EPOMAX-LD
1501/1

Двукомпонентно,
епоксидно лепило за
импрегнация и лепене
на композитен плат

Двукомпонентна епоксидна смола без разтворители.
Използва се за лепене и импрегниране на карбонови и
синтетични платове, армировъчни мрежи и др. При
конструктивно усилване на стоманобетонови, бетонови,
дървени, тухлени конструкции и елементи.
Цвят: Сив.

ОПАКОВ.

БР./
EВРОПАЛЕ

5 kg
(A+B)

72
(A+B)

ЦЕНА/БР.

152,00

Разход:
0,7-1,2 kg/m2, в зависимост от начина на приложение.

Всички цени са без включен ДДС.
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Материали за поправки и корекции
Усилване и корекции на бетон
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ (F.R.P)
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

MEGAWRAP-200
1500/1

Плат от еднопосочни и непрекъснати карбонови влакна.
Използва се за площно усилване на стоманобетонови
конструкции и елементи.

ОПАКОВ.

БР./
EВРОПАЛЕ

Руло
60 cm x 50 m
(30 m2)

20

869,00

5 kg
(A+B)

72
(A+B)

79,90

ЦЕНА/БР.

Плат от еднопосочни
карбонови влакна

EPOMAX-PL
1502/1

Двукомпонентно
епоксидно лепило за
лепене на карбонови
ламели

MEGAPLATE
1503/1

Двукомпонентна епоксидна смола. Използва се за лепене на
карбонови ламели, при усилване на бетонови и
стоманобетонови конструкции.
Цвят: Сив.
Разход:
1,6-1,7 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Ламели от карбонови влакна с висока опънна якост, които се
Руло
използват за усилване на бетонови и стоманобетонови
5 cm x 50 m
конструкции и елементи.

2.019,00

Руло
10 cm x 100 m

Дебелина: 1,2 mm.

7.290,00

Ламели от карбонови
влакна за конструктивно
усилване

4.2 Направа и корекции на тухлена зидария
ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT MT-80
0576/1

Готова, циментова смес
за зидане
68

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Готова циментова смес за зидане. Изисква само прибавяне
на вода. Опростява и ускорява работата. Използва се с
всякакъв вид строителни материали, като тухли, бетонови
блокчета, камък и др.
Класифицира се като разтвор за зидане M5 според EN 998-2.
Цвят: Сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

25 kg

54

ЦЕНА/БР.

14,90

Разход: Около 20 kg/m2 при зидария от блокчета с размери
6 x 9 x 12 cm.

Всички цени са без включен ДДС.

Направа и корекции на тухлена зидария
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

UNICRET
0309/1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Готова циментова смес за направа на хастарни мазилки и
зидария.
Категоризира се като смес тип GP CS II, W0 според EN 998-1.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Около 15,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.

ЦЕНА/БР.

Сив
25 kg

54

11,90

Бял
25 kg

54

12,90

4

54
160

14,90
4,90

4
12

2
39
72
324

646,27
70,21
19,35
4,90

Готова циментова смес
за мазилки и зидане

0325/1

Бързовтвърдяваща бяла мазилка, за корекции и поправки на
стари и нови мазилки. Замества използването на гипсови
материали.
Категоризира се като разтвор за вътрешна и външна
мазилка тип GP CS II, W0 според EN 998-1 и като разтвор за
зидане за външна употреба на елементи подлежащи на
нормативни изисквания, според EN 998-2.
Цвят: Бял.

Бързовтвърдяваща
бяла мазилка

Разход: Около 14,7 kg/m2/cm дебелина на слоя.

DOMOLIT

Пластификатор и забавител на свързването на мазилки,
заместител на варта.
Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/
пластифицираща добавка за разтвори за зидане според
EN 934-3:T2.
Цвят: Тъмно кафяв.

0103/1

Пластификатор за
мазилки - Заместител
на варта

25 kg
5 kg

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

Материали за Поправки
и Корекции

UNICRET-FAST

Разход:
За хоросанови разтвори за зидане: 50 g на 25 kg цимент.
За мазилки: 75 g на 25 kg цимент.

4.3 Шпакловки и декоративни материали
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

STUCCOCRET
0326/6

Фина циментова
шпакловка

Готова финна циментова смес за шпакловане и
подготвяне на гладки повърхности, които ще се боядисват.
Подходяща за полагане върху повърхности от бетон или
мазилка, замества гипсовите шпакловки или подобни
материали.
Класифицира се като разтвор за шпакловане тип
GP CS II, W0 според EN 998-1.
Цвят: Бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 kg
10 kg
4 kg

4

54
108
160

ЦЕНА/БР.

16,49
9,29
4,90

Разход: Около 1,1 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Всички цени са без включен ДДС.
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Материали за поправки и корекции
Шпакловки и декоративни материали
ПРОДУКТ/КОД

STUCCOCRET-PLUS
0326/6

Полимерна шпакловка

PLANFIX
0308/1

Полимерна циментова
шпакловка

PLANFIX-FINE
0308/1

Полимерна циментова
шпакловка с фина
зърнометрия

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Полимерна циментова шпакловка. Притежава фина
зърнометрия и е подходяща за заглаждане и подготовка на
вътрешни стенни повърхности преди полагане на боя или
други покрития. За повърхности от бетон или мазилка.
Замества гипсовите шпакловки или други подобни
материали. Поради ниската си обемна плътност се полага
лесно и покрива до 18% повече, в сравнение с обикновените
шпакловки. Класифицира се като шпакловка тип
GP CS II, W0 според EN 998-1. Цвят: Бял.
Разход: Около 0,9 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Полимерна циментова смес за възстановяване и заглаждане
на видим бетон, запълване на пукнатини и отвори върху
бетонови повърхности.
Класифицира се като смес за шпакловане и възстановяване
на конструктивни и неконструктивни бетонови елементи тип
PCC R2 според EN 1504-3.
Цвят: Сив, бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

54

20,90

54
160

18,90
6,29

Бял
25 kg

54

24,90

Сив
25 kg

54

21,90

54
160

24,90
6,19

54

20,90

54

26,90

20 kg

Сив
25 kg
5 kg

70

4

Разход:
Около 1,3 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Полимерна циментова смес за финна шпакловка на фасаден
бетон и газобетон, за вътрешно и външно приложение. Може
да се полага машинно.
Класифицира се като смес за шпакловане и възстановяване
на конструктивни и неконструктивни бетонови елементи тип
PCC R2 според EN 1504-3.
Цвят: Сив, бял.

Бял
25 kg
5 kg

4

Разход:
Около 1,3 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Полимерна циментова шпакловка за професионалисти с
25 kg
изключително фина зърнометрия. Използва се за корекции и
шпакловане на открити бетонни повърхности, запълване на
0308/1
отвори и празнини. Поради ниската си обемна плътност се
полага и обработва изключително лесно, с нисък разход.
Може да се полага машинно.
Класифицира се като смес за поправки на бетон тип
GP CS IV, W2 според EN 998-1.
Полимерна циментова
Цвят: Бял.
шпакловка с изключител- Разход: Около 1,2 kg/m2/mm дебелина на слоя.
но фина зърнометрия
Полимерна микроциментова смес с фибри. Притежава
DUROCRET-DECO
25 kg
изключителна адхезия към основата, водонепропускливост и
0310/1
устойчивост на абразия. Използва се вътрешно и външно на
подове, стени, както и навсякъде където се изисква
декоративно крайно покритие. Може да се използва в жилища,
складове, хотели, за специални конструкции, умивалници,
вани, душове и т.н. Класифицира се като циментова смес за
предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип
Декоративно микроPCC R2 според EN 1504-3. Цвят: Бял, сив, светлосив и други
циментово покритие
цветове с пигментите на ISOMAT DECO COLOR.
върху подове и стени
Разход: Около 1,5 kg/m2/mm дебелина на слоя.

PLANFIX-FINE
PROFESSIONAL

ЦЕНА/БР.

Всички цени са без включен ДДС.

Шпакловки и декоративни материали
БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

DUROCRET-DECO FLEX Флексова полимерна микроциментова смес с фибри. Подходящо 25 kg
за вътрешно и външно приложение. Използва се като

Флексово декоративно
микроциментово покритие за подове и стени

Полимерна микроциментова смес с фина зърнометрия.
25 kg
Образува гладка крайна повърхност. Притежава много добра
водонепропускливост и адхезия към основата. Полага се на
0310/1
малка дебелина (1-3 mm), като крайно покритие върху
циментови основи, на различни места, като стълбища, подове,
стени и за специални конструкции, като умивалници, вани,
душове и т.н. Класифицира се като циментова смес за
възстановяване на бетон тип PCC R3 според EN 1504-3, и като
Фино декоративно
микроциментово крайно замазка CT-C25-F6-AR2, според EN 13813. Цвят: Бял, сив,
покритие върху подове и светлосив и други цветове с пигментите на ISOMAT DECO COLOR.
Разход: Около 1,4 kg/m2/mm дебелина на слоя.
стени

ПРОДУКТ/КОД

0235/6

Сухи пигменти за
оцветяване на
циментови разтвори и
бетон

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

0222/6

Двукомпонентен
еластичен кит за
запълване на фуги и
пукнатини

ЦВЯТ

Висококачествени неорганични
Керемидено червен
пигменти за оцветяване на циментови
Червенокафяв
разтвори и бетон. Също така, може да се
Черен
добавят към циментови смеси
Светлокафяв
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX,
Охра
DUROCRET-DECO FINISH, както и много
други циментови смеси, като сухи
Тъмнокафяв
циментови мазилки MARMOCRET.
Оранжев
Подходящи за вътрешно и външно
Пурпурен
приложение. Цвят: 11 основни цвята,
Син
които може да се комбинират за
Зелен
направа на допълнителни цветове.
Егейско син
Разход: В зависимост от желаният цвят.

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

FLEX-COVER

40,90

54

46,90

декоративно покритие върху подове, стени, стълбища и т.н.
Подходящо за места където се изисква висока еластичност, като
гипсокартон или циментови плоскости, подове със системи за
подово отопление и т.н. Класифицира се като циментова смес за
възстановяване на бетон тип PCC R3 според EN 1504-3 и като
замазка CT-C30-F7-AR2 според EN 13813. Цвят: Бял, сив,
светлосив и други цветове с пигментите на ISOMAT DECO COLOR.
Разход: Около 1,5 kg/m2/mm дебелина на слоя.

DUROCRET-DECO
FINISH

ISOMAT DECO COLOR

54

ОПАКОВ.

250 g

ЦЕНА/БР.

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
49,90
12,90
12,90

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Двукомпонентна еластична шпакловка, съставена от цимент
2,6 kg
(компонент A) и течна смола (компонент B). Използва се за
възстановяване и корекции на пукнатини и фуги върху стени (A+B)
и подове. Също така се използва за запълване на отвори
около прозорци, обработка на трудни места, като ъгъл между
под и стена, както и за шпакловане на стени с микро
пукнатини. Нанася се върху основи от мазилки, цимент,
гипсокартон, дърво и др. Подходящ за външна употреба.
Цвят: Бял.
Разход: Фуга 5 mm x 5 mm: 40 g/на линеен метър.
Шпакловане: 1,6 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Всички цени са без включен ДДС.

БР./
EВРОПАЛЕ

110
(A+B)

Материали за Поправки
и Корекции

0310/1

ЦЕНА/БР.

ЦЕНА/БР.

13,90

71

Материали за поправки и корекции
Шпакловки и декоративни материали
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ISOMAT ACRYL STUCCO Готов за употреба акрилен кит. Много лесно се нанася и
0219/6

Пастообразен акрилен
кит

FAST-COVER
0220/6

обработва с шкурка. Образува равна и гладка крайна
повърхност, готова за грундиране и боядисване. За
шпакловане на повърхности от мазилка, бетон, тухлена
зидария, дърво, гипсокартон и циментови плоскости.
Цвят: Бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

800 g

12

4,19

400 g

14

2,99

5 lit
1 lit
0,5 lit

8
16

Разход:
1,5-2,5 kg/m2, в зависимост от дебелината на слоя.

Готов за полагане акрилен кит, за запълване на отвори и
пукнатини. Полага се върху мазилки, гипскартон, дърво и др.
на дебелина до 5 cm. Не се напуква и не се нуждае от
допълнителна обработка. Подходящ е за вътрешно и
външно приложение. Може да се боядисва след 30 мин.
Цвят: Бял.

90
320
576

42,90
10,90
5,90

20 kg
7 kg

33
60

29,90
12,90

20 kg

54

29,90

Готов за употреба бързовтвърдяващ акрилен кит
с ниско тегло

GB-COVER
0219/6

Готова за употреба акрилна шпакловка, за шпакловане и
запълване на фуги на гипсокартон. Полага се и се обработва
много лесно. Образува равна и гладка повърхност, готова за
грундиране и боядисване.
Цвят: Бял.
Разход:
2,0-3,0 kg/m2, в зависимост от дебелината на слоя.

Пастообразна шпакловка
за фуги на гипсокартон

JOINT-FILLER
0339/1

Циментова смес за
запълване на фуги на
циментови плоскости

72

Полимерна циментова смес с фибри, за запълване на фугите
на циментови плоскости. Притежава голяма еластичност,
високи механични якости и отлична адхезия към основата.
Полага се и се обработва много лесно. Образува равна и
гладка повърхност, готова за следващи покрития.
Цвят: Сив.
Разход:
100-150 g за метър дължина на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.

4.4 Защитни материали и лакове
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

0331/1

Импрегнатор, забавител
на корозията

PS-20
0207/1

Водоотблъскващ
ипрегнатор на
силоксанова основа

PS-21
0207/1

Водоотблъскващ
импрегнатор на
силоксанова основа,
без разтворители

NANOPRO-C
0228/1

Нано-импрегнатор за
защита на порьозни
повърхности от влага

NANOPRO-M
0228/1

Нано-импрегнатор за
защита на мрамори от
влага

Силно проникваща емулсия на водна основа, която действа
като забавител на корозията на стоманената армировка.
FERROSEAL-CSI прониква в бетона и образува защитен слой
върху повърхноста на стоманената армировка. Подходящ за
поправки на армирани бетони и за антикорозионна защита
на стоманобетонни повърхности изложени на агресивни
влияния, като мостове, хидротехнически съоражения и т.н.
Цвят: Прозрачен.

20 kg
5 kg
1 kg

ЦЕНА/БР.

4
12

39
72
324

109,90
34,90
9,90

4
18

22
120
288

179,00
31,90
12,90

4
12

39
72
324

129,00
35,90
10,90

4
12

39
72
324

139,00
39,90
10,90

4
12

39
72
324

179,00
51,90
12,90

Разход: Около 0,5 kg/m2.
Готов за употреба безцветен разтвор на силоксанова основа с
20 lit
разтворители, за хидроизолация на неорганични основи.
3 lit
Осигурява много високо водоотблъскване, паропропускливост
1 lit
и дълготрайна защита. Може да се полага върху различни
повърхности (естествени или изкуствени камъни, небоядисани
мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди,
керамични плочки, фасаден бетон и др.) за тяхната защита от
влиянието на дъждовните води. Подходящ е за импрегниране и
водозащита на фуги на плочки. Сертифициран с маркировка
CE като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Безцветен. Разход: 0,2-0,4 lit/m2.
Готов за употреба водоотблъскващ ипрегнатор на
20 lit
силоксанова основа, без разтворители. Осигурява много
5 lit
високо водоотблъскване и дълготрайна защита. Подходящ за
1 lit
импрегниране и хидроизолиране на фуги на плочки и
защитата от дъждовни води на различни повърхности
(естествени или изкуствени камъни, мазилки, фасадна
зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки,
неполиран мрамор, фасаден бетон и др.). Може да се полага
върху леко влажни основи. Сертифициран с маркировка CE
като хидрофобен импрегнатор, според EN 1504-2. Цвят: Бял
(прозрачен след изсъхване). Разход: 0,2-0,4 lit/m2.
Дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на нано20 lit
молекулярна структура. Защитава порьозните повърхности от
5 lit
влага и поява на петна от соли. Подходящ за бетон, зидарии,
1 lit
мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, дървени плоскости,
естествен камък и т.н. За вътрешна и външна употреба.
Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен
импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Бял (безцветен след изсъхване).
Разход: 100-200 ml/m2, в зависимост от поглъщаемостта на
основата.
Дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава непорьозните повърхности
от влага и поява на петна от соли. Подходящо за полирани
мрамори, гранит, плочки, порцеланц и т.н. За вътрешна и
външна употреба.
Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен
импрегнатор, според EN 1504-2.
Цвят: Бял (безцветен след изсъхване).
Разход: 50-70 ml/m2, в зависимост от поглъщаемостта на
основата.

Всички цени са без включен ДДС.

20 lit
5 lit
1 lit

Материали за Поправки
и Корекции

FERROSEAL-CSI

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

73

Материали за поправки и корекции
Защитни материали и лакове
ПРОДУКТ/КОД

NANOPRO-L
0228/1

Нано-импрегнатор за
защита на повърхности
от масла

VS-W
0216/6

Акрилен лак на водна
основа

VS-1
0216/6

Акрилен лак за
камъни

VARNISH-PU 2K
0227/6

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Дълбокопроникваща водна емулсия, на базата на наномолекулярна структура. Защитава порьозните и слабо
порьозните повърхности (мрамори, гранити и т.н.), от поява
на петна от масла, влага и соли, като същевременно
възпрепятства появата на мухъл и плесени. Подходящ за
полагане върху бетон, зидария, мазилки, фуги на плочки,
гипсокартон, естествени камъни и т.н. За вътрешна и външна
употреба. Сертифициран с маркировка CE като хидрофобен
импрегнатор, според EN 1504-2. Цвят: Бял (безцветен след
изсъхване). Разход: 50-100 ml/m2, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.
Готов за употреба прозрачен акрилен лак на водна
основа с нано-молекулярна структура. За защита на
циментови и дървени повърхности, естествени камъни
и т.н. Подчертава естественият цвят на повърхностите, като
същевременно ги защитава от дъждовна вода и атмосферни
влияния. Подходящ за защита на декоративни
микроциментови покрития. За вътрешна и външна употреба,
върху стени или подове.
Разход: 150-200 ml/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.
Акрилен безцветен лак за защита и импрегниране на
естествени камъни и изкуствени строителни материали
(декоративни тухли, керемиди и др.). Подчертава
естествения цвят на материала върху който се полага,
осигурявайки водонепропускливост и устойчивост на
атмосверни влияния и замърсявания. Подходящ за стени и
подове. За вътрешно и външно приложение.

Безцветен двукомпонентен полиуретанов лак (гланц или
мат). Характеризира се с отлични механични и UV
устойчивости. Използва се за хидроизолация и защита на
декоративни микроциментови покрития, естествени и
изкуствени камъни, дърво и др.
Сертифициран с маркировка CE като покритие за
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.

VARNISH-PU 2KW

Двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа (сатенмат). Притежава високи механични якости и химическа
устойчивост, както и високи устойчивости на UV лъчи и
атмосферни влияния. Използва се като защитен лак върху
декоративни микроциментови покрития, бетон, естествен
камък, дървени повърхности и т.н. Продукта е сертифициран
с маркировка CE, като покритие за повърхностна защита на
бетон, според EN 1504-2.
Цвят: Безцветен.
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.

Безцветен
двукомпонентен
полиуретанов лак на
водна основа
74

ЦЕНА/БР.

20 lit
5 lit
1 lit

4
12

39
72
324

349,00
89,90
21,90

20 lit
5 lit
1 lit

4
12

39
72
324

325,90
89,00
20,90

4
12

42
72
288

103,90
45,90
14,49

52
(A+B)

124,00

6
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

29,00

5 kg
(A+B)

110
(A+B)

139,00

1 kg
(A+B)

220
(A+B)

34,90

10 lit
4 lit
1 lit

Разход: 150-200 ml/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.

Безцветен,
двукомпонентен
полиуретанов лак
0227/6

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

5 kg
(A+B)

Всички цени са без включен ДДС.

Защитни материали и лакове
Парафинова емулсия, за защита на повърхности
от графити, атмосферно замърсяване и др. Не променя
външния вид на повърхностите и позволява лесното им
почистване. Притежава много добри устойчивости на
стареене и атмосферни влияния. Подходящ за бетон,
мазилки, камъни, метали и др. След почистване, трябва да се
нанесе отново върху повърхността.
Разход:
50-100 ml/m2, за слой, в зависимост от поглъщаемостта на
Препарат анти-графити основата.

ISOMAT AG 77
0221/6

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

3 lit
1 lit

8

96
320

Двукомпонентен полиуретанов лак, който се използва за
4
72
5 kg
защита на повърхностите от замърсявания с графити и
0221/6
(A+B) (A+B) (A+B)
атмосферни влияния. Не позволява на графитите да
проникнат в повърхностите, като в последствие те се
12
180
1 kg
почистват лесно. Притежава много добри устойчивости на
(A+B) (A+B) (A+B)
стареене и атмосферни влияния. Може да се полага върху
повърхности от бетон, мазилки, камъни, метал, мрамор,
дърво и т.н. След почистване, не се нуждае от обновяване.
Безцветен лак за защита Цвят: Безцветен.
на повърхностите от
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
замърсявания с графити поглъщаемостта на основата.
Специален почистващ препарат за премахване на
ISOMAT GRAFFITI
120
4 lit
замърсявания от графити, спрейове, маркери и т.н. Използва
REMOVER
15
180
0,70
lit
се за почистване на различни повърхности, като метал,
0221/6
стъкло, мрамор, камък, бетон, открита зидария и т.н. Може
да се използва и върху боядисани повърхности, но е
необходимо да се извърши предварителна проба за
съвместимостта на продукта. Препоръчва се,след
почистване, повърхността да се защити с ISOMAT AG 80-2K
Специален почистващ
или
ISOMAT AG 77, което не позволява повторното
препарат за премахване
проникване
на графитите. Цвят: Безцветен. Разход: Зависи
на замърсявания от
от вида на графитите и поглъщаемоста на основата.
графити

ISOMAT AG 80-2K

ЦЕНА/БР.

39,00
14,90

169,00

41,90

84,90
19,90

Материали за Поправки
и Корекции

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

4.5 Почистващи препарати
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

CL-CLEAN
1402/1

Течен препарат за почистване на плочки и естествени
камъни от остатъци на вар, цимент, мазилки, гипс и др.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

39
72
324

ЦЕНА/БР.

79,00
19,90
4,90

Специална течност за
почистване на плочки и
естествени камъни
Всички цени са без включен ДДС.
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Почистващи препарати
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

SM-12
1401/1

Специален разтворител за епоксидни системи, както и за
почистване на инструменти след работа с епоксидни
материали. Използва се и в комбинация с ISOMAT AG 77, за
почистване на повърхности от графити.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

5 lit

4

96

54,90

5 lit
1 lit

4
12

96
288

44,90
12,90

18 kg
0,75 kg

12

39
324

199,00
19,90

1 lit

12

324

5,90

4
12

39
72
324

89,00
24,90
5,90

Специален разтворител
за епоксидни системи
Разтворител за разреждане на полиуретанови покрития.
Особено подходящ за разреждане на мазана полиуретанова
1407/1
хидроизолационна мембрана ISOFLEX-PU 500, особено
когато се нанася чрез пръскане и също така за почистване
на инструментите използвани по време на полагането на
ISOFLEX-PU 500. Допълнително SM-16 може да се използва
и за почистване на инструментите използвани при работа с
епоксидни покрития. За полиуретанови покрития, SM-16 се
Специален разтворител
разрежда в съотношение 10% по маса.
за полиуретанови
покрития

SM-16

FD-CLEAN
1403/1

Специална течност, почистваща мазнини и мазни петна
върху бетон и бетонови подове. Разтваря мазнините.

Препарат за почистване
на мазни петна от
бетонови повърхности

CL-MOLD
1402/1

Антибактериална
почистваща течност

CL-GROUT
1402/1

Специална почистваща течност с антибактериално действие.
Почиства и дезинфектира повърхностите от мухъл, бактерии
и алги. Също така може да се използва и като предпазно
средство за предотвратяване на поява на микроорганизми в
зони с голяма влажност. Много ефективен за почистване на
повърхности, като стени, тавани, естествени камъни, тухли,
бетон, басейни и т.н. Използва се за премахване на гъбички
и за поддържане на санитарни условия в кухни, ресторанти,
хотели, хранителната промишленост и складове, пекарни и
т.н.
Цвят: Светлосин.
Течност за почистване на фуги на плочки. Използва се за
почистване на фуги от соли, мухъл и петна от кафе, вино и
т.н

20 lit
5 lit
0,75 lit

Разход:
1 lit/15-20 m2.
Специална течност за
почистване на фуги на
плочки
76

Всички цени са без включен ДДС.

Почистващи препарати
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

CL-MARBLE
1402/1

Специална течност за
почистване на
мрамори и гранити

CL-EPOXY FLOOR
1402/1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Течност за почистване на мрамори и гранити. Използва се за
20 lit
почистване на петна от кафе, вино, масла, никотин, прах и
5 lit
други замърсявъния върху мрамори и гранити. Не съдържа
0,75 lit
кисилини и не влияе върху чувствителни повърхности.
Полага се неразтворен върху замърсената повърхност и се
оставя да действа докато петното изчезне. Обикновенно са
необходими 24 часа докато замърсяванията изчезнат
напълно. За упорити петна процедурата се повтаря.

ЦЕНА/БР.

4
12

39
72
324

59,00
19,90
5,49

4

72

43,90

12

324

6,90

10

300

19,90

Разход: 1 lit/15-20 m2.
Течност за почистване на епоксидни подове. Използва се за
почистване на петна от масла, грес и други упорити
замърсявания.

5 lit

Разход:
1 lit/15-20 m2.
Специална течност за
почистване на
епоксидни подове

CL-UNIVERSAL
1402/1

Универсален почистващ течен агент. Почиства петна от кафе,
0,75 lit
вино, масла и др. от плочки, мрамор, гранит и др.

Материали за Поправки
и Корекции

Разход:
1 lit/15-20 m2.

Универсален
почистващ агент

MULTIFILL-EPOXY
CLEANER

1408/3

Почистващ препарат за
премахване на замърсявания от епоксидни
фугиращи смеси

Специален почистващ гел, съдържащ смес от разтворители.
Използва се за премахване на втвърдени остатъци от
епоксидни фуги (като MULTIFILL-EPOXY THIXO), от
повърхността на плочките, образувани поради неправилно
почистване на епоксидните фугиращите смеси при
полагането им.
Цвят: Прозрачен.

Всички цени са без включен ДДС.

0,75 lit
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Материали за поправки и корекции
4.6 Еластични материали за запълване на фуги
ПРОДУКТ/КОД

ISOMASTIC-A
0601/6

Еластичен акрилатен
мастик

DOMOSIL
0623/6

Универсален силикон

DOMOSIL-S
0622/6

Санитарен силикон

DOMOSIL-MICRO
0622/6

Антибактериален
силкон с вградена
Microban® технология

DOMOSIL-POOL
0622/6

Силикон за места
постоянно потопени
във вода
78

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествен еластичен акрилен мастик, без
разтворители. Идеален за поправки на пукнатини в мазилки,
запълване на фуги при дограми, гипскартон и др. Подходящ
за леко мокри основи, за вътрешно и външно приложение.
Може да се боядисва.
Цвят: Бял, сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Бял
600 ml
280 ml

15
25

ЦЕНА/БР.

750
1.500

3,90
2,50

1.500

2,90

25

1.875

4,90

25

1.875

4,90

12

1.560

7,39

12

1.560

8,49

Сив

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/2,8 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/11,2 m дължина на фугата.
Универсален висококачествен силикон за запечатване на
фуги с ширина 3-40 mm върху гланцирани повърхности,
като стъкло, алуминий, порцелан (плочки и др.), керамични
материали и др. Не може да се боядисва.
Цвят: Безцветен, бял.

280 ml

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Висококачествен силиконов мастик, за запълване на фуги с
280 ml
ширина 3-40 mm върху неабсорбиращи повърхности, като
стъкло, алуминий, порцелан, керамични материали и др.
Подходящ е за помещения с висока влага (кухни, бани и др.),
като болници, лаборатории и др. Предотвратява развитието
на мухъл и плесен. Не се препоръчва за приложение в
аквариуми поради антибактериалните си съставки. Не може
да се боядисва. Цвят: Безцветен, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Висококачествен, антибактериален силикон с вградена
280 ml
Microban® антибактериална технология. Цвета остава
стабилен дори и след 10 години. Подходяш за запечатване
на фуги от 3 до 40 mm в непорьозни материали, като
стъкло, алуминии, порцелан, и непорьозни плочки. Полага се
във влажни зони, като кухни, бани и т.н. Не се препоръчва за
употреба в аквариуми и не може да се боядисва.
Цвят: Прозрачен, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Силикон за места постоянно потопени под вода, като
280 ml
басейни, аквариуми и т.н. Подходящ за запечатване на
вертикални и хоризонтални фуги с размер от 3 до 40 mm,
за вътрешна и външна употреба. Притежава много висока
адхезия към стъкло, порцелан, алуминии, керамика и т.н.
Подходяш за запечатване на фуги на лодки, стъклени
конструкции и т.н. Не може да се боядисва.
Цвят: Прозрачен.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.

Еластични материали за запълване на фуги
DOMOSIL-FIRE 300
0622/6

Запечатващ силикон
устойчив на високи
температури

DOMOSIL-FIRE 1200
0622/6

Запечатващ мастик
устойчив на високи
температури

FLEX PU-30 S
0626/6

Полиуретанов
запечатващ мастик

FLEX PU-50 S
0626/6

Полиуретаново лепило
и запечатващ мастик

FLEX PU-40
0626/6

Еластичен запечатващ
и залепващ мастик

Силикон за употреба при високи температури (постоянна
устойчивост на температури до +250oC и временно до
+300oC). Има отлична адхезия към всички непорьозни
основи, като стъкло, плочки, керамика, покривни плочи,
епоксидни покрития, полиестери, полиакрили и т.н.
Устойчивост на масла, грес, вода, антифриз и трансмисионни
масла. За запечатване в машини, фланци на автомобили,
клапани, изпускателни и вентилационни тръби и т.н. Не може
да се боядисва. Цвят: Червен. Разход: Фуга 10 mm x 10 mm:
1 флакон/3 m дължина на фугата. Фуга 5 mm x 5 mm:
1 флакон/12 m дължина на фугата.
Топлоустойчив запечатващ мастик, за употреба при
екстремно високи температури (до +1200oC). Има отлична
адхезия към различни материали, като огнеупорни тухли,
бетон, метал, естествени камъни и т.н. Използва се за
запечатване на фуги, на места подложени на екстремно
високи температури, като огнища, камини, пещи, бойлери,
печки, комини и паропроводи.
Цвят: Черен.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Еднокомпонентен полиуретанов запечатващ мастик, с
разтворители. За запечатване на фуги, при които се
изисква висока еластичност. За фуги с широчина 5-50 mm,
на бетон, тухлена зидария, естествени и синтетични камъни,
стомана, алуминий, дърво, керамични плочки и т.н. За
вътрешно и външно приложение.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Еднокомпонентно полиуретаново лепило и запечатващ
мастик, с разтворители. Изключителна адхезия към всички
строителни материали, като бетон, тухлена зидария,
естествени и изкуствени камъни, стомана, алуминий, дърво,
керамични плочки и т.н. За фуги с широчина 5-50 mm. За
вътрешно и външно приложение.
Цвят: Сив, бял.
Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Еднокомпонентен еластичен запечатващ и залепващ
мастик, без разтворители. Осигурява високо сцепление към
всички строителни материали - бетон, естествени и
изкуствени камъни, метал, алуминий, дърво, теракот,
пласмаса и др. За вътрешно и външно приложение.
Цвят: Сив, бял, кафяв.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

280 ml

12

1.560

7,90

280 ml

12

1.560

5,90

600 ml
310 ml

20
12

1.000
1.560

8,99
6,90

600 ml
310 ml

20
12

1.000
1.560

9,90
7,29

600 ml
310 ml

20
12

1.000
1.560

12,90
7,90

Материали за Поправки
и Корекции

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.

Всички цени са без включен ДДС.
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Еластични материали за запълване на фуги
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

FLEX PU-2K
0633/6

Двукомпонентен,
полиуретанов пълнител
за фуги

0627/6

Еластичен запълващ
мастик

FLEX MS-45
Нова
опаковка

Еластичен залепващ
мастик

5 kg
(A+B)

TIXOPHALTE
0624/6

Еластичен залепващ и
запечатващ битумен
мастик
80

69,90

20
12

1.000
1.560

13,90
8,90

Бял
600 ml

20

1.000

13,90

20
12

1.000
1.560

14,90
8,99

12

1.560

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/3 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/12 m дължина на фугата.
Еластичен залепващ мастик с отлична адхезия към всички
Сив
строителни материали, като стъкло, алуминий, дърво, PVC и
600 ml
т.н. Използва се за силни, еластични залепвания.
280
ml
Предотвратява растежа на мухъл и плесени. Може да се
Бял
боядисва. Има високи механични якости и устойчивост на
280 ml
стареене. Зелепва се и върху мокри основи. Може да се
Червенобоядисва.
кафяв
Цвят: Сив, бял, червено-кафяв.
280 ml
Разход: Индикативен разход: 1 флакон/10 линейни метра.

Еластичен залепващ и запечатващ мастик с изключителна
600 ml
адхезия върху всички строителни материали, като стъкло,
280 ml
(бивш ELASTOTAN) алуминий, дърво, PVC и т.н. Има високи механични якости и
устойчивост на стареене и климатични условия. Подходящ за
запълване на фуги с ширина 3-50 mm.
Цвят: Сив, бял.

Еластичен залепващ и
запечатващ мастик

108
(A+B)

Сив
600 ml
310 ml

DOMOSILCONSTRUCTION
0622/6

ЦЕНА/БР.

Разход: 1,45 kg/lit обем фуга.
Еднокомпонентен еластичен запълващ мастик без
разтворители. За запълване на фуги, при които се изисква
висока еластичност. Подходящ за фуги в бетон, тухли,
естествени и синтетични камъни, стомана, алуминий, дърво,
керамични плочки, твърди пластмаси и т.н. За вътрешно и
външно приложение.
Цвят: Сив, бял.

FLEX MS-20

0629/6

Двукомпонентен пълнител за фуги на база на
полиуретанови смоли. Идеален за запечатване на
вертикални и хоризонтални фуги в сгради, хидросъоръжения
(канали, резервоари и т.н.).
Предлагат се два вида:
FLEX PU-2KV: За вертикални повърхности.
FLEX PU-2KH: За хоризонтални повърхности.
Цвят: Сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

8,99
12

1.560

8,99

20
12

1.000
1.560

12,90
8,39

24

1.440

13,90

Разход:
Фуга 10 mm x 10 mm: 1 флакон/2,8 m дължина на фугата.
Фуга 5 mm x 5 mm: 1 флакон/11,2 m дължина на фугата.
Готов за ползване залепващ и запечатващ мастик, за
студено полагане. Осигурява висока и трайна еластичност,
абсолютна изолация и изключителна адхезия към различни
основи, дори и такива под вода.
Цвят: Черен.

310 ml

Разход:
Около1,4 kg/lit обем фуга.

Всички цени са без включен ДДС.

Еластични материали за запълване на фуги
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Еднокомпонентна разширяваща се полиуретанова пяна.
Притежава отлична адхезия към дърво, цимент, камък,
метал и т.н. Използва се за фиксиране на рамки за врати и
прозорци, запълване на дупки, запълване на празни
пространства при покриви и изолиращи материали и т.н.

ISOMAT PU FOAM
0632/6

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

12

1.020

8,99

12

1.200

9,90

750 ml

12

1.020

9,90

830 ml

12

1.200

11,90

500 ml

12

672

7,29

750 ml

Еднокомпонентна
полиуретанова пяна
Втвърдяваща се от влагата еднокомпонентна полиуретанова
750 ml
пяна. Притежава отлична якост на адхезия към повечето
материали (дърво, мазилка, бетон, камък, метал и т.н.), топло
и шумо изолация, устойчивост на влага и стареене. Използва
се като помощно средство при механично фиксиране на
рамки на врати и прозорци, запълване на дупки, празнини,
пукнатини и каверни в изолационни материали, запълване на
празнини около тръби и т.н.

ISOMAT PU FOAM

PROFESSIONAL
0632/6

ISOMAT PU FOAM

PROFESSIONAL LE
0632/6

Еднокомпонентна,
полиуретанова пяна с
ниско разширение
ISOMAT PU-FOAM

THERMO
0632/6

NEW

Еднокомпонентна слабо разширяваща се полиуретанова
пяна, която се втвърдява като реагира с влагата. Притежава
отлична адхезия към различни основи (дърво, мазилка,
бетон, камъни, метал и т.н.), топло и шумоизолация.
Устойчива към влага и стареене. Използва се за фиксиране
на рамки на врати и прозорци, запълване на дупки,
запечатване на кухини при изолационни материали, около
тръби и т.н.

Еднокомпонентна полиуретанова пяна със слабо раздуване
без разтворители. Притежава отлична адхезия към повечето
материали (мазилки, бетон, метал и т.н), високи топло и
звуко изолационни свойства и устойчивост на влага и
стареене. Подходяща за лепене на топлоизолационни
плоскости от екструдиран или експандиран полистирен.

Материали за Поправки
и Корекции

Еднокомпонентна
полиуретанова пяна

Полиуретанова пяна за
топлоизолационни
плоскости със слабо
раздуване
ISOMAT PU FOAM

CLEANER

1340/6

Специален почистващ препарат с разтворители. Използва се
за почистване на професионални пистолети за полагане на
полиуретанова пяна. Ефективен докато пяната не се е
втвърдила и е все още прясна.
Цвят: Безцветен.

Препарат за почистване
на полиуретанова пяна
Всички цени са без включен ДДС.
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4.7 Битумни материали за поправки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ASPHALTOS
1010/6

Готова за употреба асфалтова смес за студено полагане при
поправка на дупки на асфалтови и бетонови пътища.
Предлага висока еластичност, без напукване при валиране.
Има висока адхезия към основата и висока устойчивост на
климатични промени и стареене.
Цвят: Черен.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

25 kg

36

24,90

20 kg
5 kg

44
126

98,00
29,90

Разход:
Готова асфалтова смес
Около 21 kg/m2/cm дебелина на слоя.
за студено полагане при
поправка на пътища

ISOMAC
1018/6

Битумен мастик

Запечатващ битумен мастик с отлична адхезия и висока
еластичност. Може да се положи с гладка маламашка.
Използва се за запечатване на фуги върху хоризонтални и
вертикални повърхности, за запълване на малки пукнатини,
обработка на трудни места при полагане на битумни
покрития, както и за поправка на битумни хидроизолационни
мембрани.
Цвят: Черен.
Разход: 1,2-1,3 kg/lit.

4.8 Лубриканти
ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT LA 40
1340/6

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Специален маслен спрей. Използва се за почистване,
400 ml
смазване, защита и разглобяване на ръждясали винтове,
пружини, вериги, ключалки, клапани, връзки и като общо
метални механизми. Преустановява скърцането,
възстановява подвижността на ръждясъли връзки и улеснява
тяхното разглобяване.
Цвят: Кафяв.

ЦЕНА/БР.

12

1.008

8,90

12

1.008

7,90

Многофукционален
маслен спрей

RUST TERMINATOR
1340/6

Специален спрей за премахване на ръжда. Използва се за
премахване на ръжда, без да уврежда здравият метал.
Препоръчва се за демонтиране на ръждясали винтове,
пружини, вериги, брави, клапани и като цяло метални
механизми, при автомобили, камиони, земеделска техника и
т.н.
Цвят: Бледожълт.

400 ml

Високо ефективен
спрей за премахване
на ръжда
82

Всички цени са без включен ДДС.

Лубриканти
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

SILICONE SPRAY
1340/6

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Силиконов спрей за смазване със специални синтетични
400 ml
активни компоненти, създаващ силен ефект на смазване и
защита срещу корозия. Използва се за защита и смазване на
автомобилни части от пластмаса, гума или метал, вътрешно
и външно, като брони, щори, въздуховоди, пластмасови части
в салона на автомобила, гумени уплътнения на врати и
прозорци, релси на седалки, колани и т.н.
Цвят: Безцветен.

12

1.008

ЦЕНА/БР.

7,90

Материали за Поправки
и Корекции

Силиконов лубрикант

Всички цени са без включен ДДС.
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ДОБАВКИ ЗА БЕТОН,
ЗАМАЗКИ И МАЗИЛКИ
• Добавки за бетон
• Добавки за замазки и мазилки
• Помощни материали за бетониране

5. Добавки за бетон, замазки и мазилки
5.1 Добавки за бетон
ПРОДУКТ/КОД

PLASTIPROOF
0120/1

Пластификатор, тип А
Добавка за водоплътност
на бетон

BEVETOL-RD
0129/1

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавка за водоплътност на бетон с пластифициращ
ефект (ASTM C-494, тип A, ELOT EN 934-2:T2 и T9). Използва
се за изработване на бетон с висока водоплътност и
подобрява физическите му характеристики.
Цвят: Тъмнокафяв.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

1000 kg
240 kg
20 kg
5 kg

2
39
72

1.590,00
489,00
45,90
15,90

2
39

2.211,90
544,39
54,44

2
39
72

2.312,90
594,89
57,57
17,07

2
39

2.390,00
659,00
60,90

2
39

2.918,90
696,90
70,60

Разход:
0,2-0,5 kg на 100 kg цимент.

Забавител на свързването на бетон - суперпластификатор
1000 kg
(ASTM C-494: Tип A, D и G, ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2). При
250 kg
добавяне към готовата бетонова смес подобрява неговата
20 kg
обработваемост и увеличава времето за свързване.
Подходящ за създаване на високоякостни бетони, открити
бетонови повърхности, и т.н.
Цвят: Тъмнокафяв.

Забавител на
свързването и супер
Разход:
пластификатор за бетон 0,2-0,8 kg на 100 kg цимент.
тип G
Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A, D и G,
BEVETOL-SPL
1000 kg
ELOT
EN 934-2:T11.1 и T11.2). При добавяне по време на
0111/1
изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, 250 kg
20 kg
в резултат на което се намалява значително водоцимент5 kg
овото съотношение и значително се увеличават началната и
крайна якости.
Цвят: Тъмнокафяв.
Суперпластификатор
за бетон - тип G

REOTOL-SPL
0121/1

Суперпластификатор
за бетон - тип F

ADIUM 110
0128/1

4

Разход: Като суперпластификатор (Тип G): 0,6-0,8 kg на
100 kg цимент.
В по-малки дози действа, като обикновен пластификатор.
Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A и F, ELOT
1000 kg
EN 934-2:T3.1 и T3.2). При добавяне по време на изработване
240 kg
на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат
20 kg
на което се намалява значително водоцимент-овото
съотношение и се увеличават началната и крайна якости.
Цвят: Тъмнокафяв.

4

Разход: Като суперпластификатор (Тип F): 0,2-1,4 kg на
100 kg цимент.
В по-малки дози действа, като обикновен пластификатор.
Широкообхватен суперпластификатор за бетон от ново
поколение на база поликарбоксилат, според ELOT EN 934-2:
T3.1 и T3.2. При добавянето по време на направа на
бетоновата смес, редуцира направната вода до 20%. При
добавяне към готова бетонова смес повишава значително
обработваемостта на бетона (течен бетон), без да се добавя
допълнително вода.
Цвят: Светлокафяв.

1000 kg
220 kg
20 kg

Високо обхватен
суперпластификатор за Разход: 0,60-1,40 kg на 100 kg цимент.
бетон от ново поколение
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Всички цени са без включен ДДС.

Добавки за бетон
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Суперпластификатор от ново поколение на база
1000 kg
поликарбоксилат, според ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2. При
220 kg
добавянето по време на направа на бетоновата смес,
20 kg
редуцира направната вода до 20%. При добавяне към готова
бетонова смес повишава значително обработваемостта на
бетона (самоуплътняващ се бетон), без да се добавя
допълнително вода. Идеален за транспортиране на готов
Суперпластификатор за бетон на дълги разстояния, когато се изисква висока
бетон от ново поколение обработваемост и слягане. Цвят: Тъмнокафяв.
за дълги транспортни
Разход: 0,35-0,70 kg на 100 kg цимент.
разстояния
Суперпластификатор от ново поколение на база
ADIUM 132
поликарбоксилат специално разработен за производството 1000 kg
0128/1
220 kg
на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T11.1 и
20 kg
T11.2. При добавянето по време на направа на бетоновата
смес, редуцира направната вода до 25%. При добавяне към
готова бетонова смес повишава значително
обработваемостта на бетона (самоуплътняващ се бетон), без
Суперпластификатор за да се добавя допълнително вода. Идеален за транспортиране
бетон, от ново поколение, на готов бетон на дълги разстояния, когато се изисква
с увеличено запазване висока обработваемост и слягане. Цвят: Кафяв.
на слягането
Разход: 0,35-0,80 kg на 100 kg цимент.
Суперпластификатор от ново поколение на база
ADIUM 145
поликарбоксилат специално разработен за производството 1000 kg
0128/1
на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2. 220 kg
20 kg
При добавянето по време на направа на бетоновата смес,
редуцира направната вода до 25%. При добавяне към готова
бетонова смес повишава значително обработваемостта на
бетона (самоуплътняващ се бетон), без да се добавя
Суперпластификатор за допълнително вода. Идеален за производство на готови
бетон, от ново поколение, бетонови елементи.
за производство на гото- Цвят: Кафяв.
ви бетонови елементи
Разход: 0,30-0,70 kg на 100 kg цимент.
Суперпластификатор от ново поколение на база
ADIUM 150
поликарбоксилат, специално разработен за производството 1000 kg
0128/1
на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2. 220 kg
20 kg
При добавянето по време на направа на бетоновата смес,
5 kg
редуцира направната вода до 30%. При добавяне към готова
бетонова смес повишава значително обработваемостта на
бетона (самоуплътняващ се бетон), без да се добавя
Суперпластификатор за допълнително вода. Идеален за направа на бетонови
бетон, от ново поколение, елементи и панели.
за производство на гото- Цвят: Кафяв.
ви бетонови елементи
Разход: 0,20-0,50 kg на 100 kg цимент.
Забавител с пластифициращи свойства (ASTM C-494 type D,
RETADOL
1000 kg
ELOT
EN 934-2:T10). Ползва се, където има необходимост от
0122/1
250 kg
забавяне времето на свързване на бетона, с паралелно
20 kg
подобряване на свойствата и обработваемостта му.
Използва се при транспортиране на готовия бетон на подълги разстояния.
Цвят: Тъмнокафяв.

ADIUM 130

0128/1

4

ЦЕНА/БР.

2
39

3.625,90
857,49
82,72

2
39

5.039,90
1.201,90
105,95

2
39

3.726,90
877,69
85,75

2
39
72

6.049,90
1.332,19
120,19
36,26

2
39

1.403,90
362,59
40,30

Разход:
Забавител и
0,2-0,3
kg на 100 kg цимент.
пластификатор на бетон
Всички цени са без включен ДДС.
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Добавки за бетон
ПРОДУКТ/КОД

ADINOL-RAPID
0124/1

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Ускорител на свързването на бетон - противозамръзваща
добавка (ELOT EN 934-2:T6). Течна добавка ускоряваща
свързването на бетон, позволяваща отливане при ниски
температури.
Цвят: Бледожълт.

Разход:
Ускорител на
1,0-2,0 kg на 100 kg цимент, в зависимост от желаното
свързването на бетони - време за свързване.
Противозамръзваща
добавка
Течна добавка ускоряваща втвърдяването на бетона (ELOT
ADINOL-RAPID 2H
EN 934-2:T7). Ускорява ранното втвърдяване на бетона, без
0124/1
да влияе негативно на крайните якости. Препоръчва се за
употреба в случай, при които се изисква ускоряване на
свързването и втвърдяването на бетона, особено при
бетониране при ниски температури, бързо декофриране,
изработване на готови бетонови елементи, в пътното
строителство и т.н.
Цвят: Бледожълт.
Ускорител на
Разход: 1,0-2,0 kg на 100 kg цимент, в зависимост от
втвърдяването на бетон желаното време за свързване.
Сертифицирана според ELOT EN 934-2: T5 и класифицирана
POROLIT-LP
като
въздуховъвличаща добавка за бетон. CE маркировка.
0123/1
Като намалява съотношението вода/цимент улеснява
обработваемостта и го прави идеален за работа в условия,
при които се изисква устойчивост на замръзване
Цвят: Светло-кафяв.

Въздуховъвличаща
добавка за бетон

88

ЦЕНА/БР.

1400 kg
320 kg
20 kg
5 kg

4

2
39
72

2.514,90
696,90
52,42
17,07

1400 kg
290 kg
20 kg
5 kg

4

2
39
72

4.433,90
978,69
80,70
24,14

20 kg
5 kg

4

39
72

40,30
16,06

54

53,90

Разход:
0,02-0,05 kg на 100 kg цимент.

Кристализираща добавка за водоплътност на бетон в сухо
състояние, която се добавя по време на приготвянето на
0317/1
бетоновата смес. При контакт с влага образува неразрушими
кристални съединения. Подобрява водоплътността на бетона
и не влияе негативно на паропропускливостта. Остава
постоянно активна и работи еднакво добре на положително и
отицателно водно налягане. За основи, водни резервоари,
тунели и т.н. Сертифициран с маркировка CE като добавка за
бетон подобряваща водоустойчивостта според EN 934-2:T9.
Кристализираща добавка Цвят: Сив.
за водоплътност на бетон Разход: 0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.

AQUAMAT-ADMIX

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

20 kg

Всички цени са без включен ДДС.

5.2 Добавки за замазки и мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

LATEX
DOMOLIT
0103/1

Пластификатор за
мазилки - Заместител
на варта

DOMOLIT-TR
0103/1

Пластификатор и забавител за мазилки. Заместител на вар.
Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/
пластифицираща добавка за разтвори за зидане според
EN 934-3:T2.
Цвят: Тъмнокафяв.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

ЦЕНА/БР.

4
12

2
39
72
324

646,27
70,21
19,35
4,90

4
12

2
39
72
324

646,27
70,21
19,35
4,90

4
12

2
39
72
324

649,00
67,00
20,90
6,90

4
12

3
39
36
72
324

1.245,83
173,90
89,90
46,90
11,49

4
12

3
39
72
324

936,96
123,65
32,40
7,90

Разход:
За хоросанови разтвори за зидане: 50 g на 25 kg цимент.
За мазилки: 75 g на 25 kg цимент.

Прозрачен пластификатор и забавител за мазилки.
Заместител на вар.
Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/
пластифицираща добавка за разтвори за зидане според
EN 934-3:T2.

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

Разход:
За хоросанови разтвори за зидане: 50 g на 25 kg цимент.
Прозрачен пластифика- За мазилки: 75 g на 25 kg цимент.
тор за мазилки Заместител на варта

Добавка за
водоплътност на
замазки и неармиран
бетон

Добавка за водоплътност на замазки и неармирани бетони с
пластифициращи свойства. Иползва се за водоплътност на
циментови замазки, неармирани бетони, мазилки и т.н.
Цвят: Бледожълт.

220 kg
20 kg
5 kg
1 kg

Разход:
За замазки: 1 kg на 100 kg цимент.
За мазилки: 1 kg на 100 kg цимент + вар.
За бетони: 0,8 kg на 100 kg цимент.

Полимерна еластична емулсия, която се използва като
150 kg
добавка към циментови хидроизолации (AQUAMAT), лепила
0113/1
20 kg
за плочки (ISOMAT AK 9, ISOMAT AK 14 и т.н.), циментови
замазки, бои на водна основа и т.н. Замества водата или част 10 kg
5 kg
от нея. Използва се за еластификация на циментовите
смеси, когато основите са нестабилни или такива, които са
1 kg
подложени на вибрации, свиване и разширяване.
Цвят: Бял.
Разход: 5-10 kg на 25 kg торба AQUAMAT, ISOMAT AK 9,
Еластификатор
ISOMAT AK 14 и т.н., в зависимост от желаното ниво на
еластификация.
Полимерна добавка значително подобряваща свойствата на
ADIPLAST
150 kg
замазки
и мазилки. Увеличава адхезията, еластичността,
0114/1
20 kg
водоплътността, устойчивостта на химикали и петролни
5 kg
продукти, подобрява пластичността. Значително намалява
1 kg
свиването при съсъхване и предотвратява появата на
пукнатини. Идеално решение, като свързващ слой между
стари и нови бетони и замазки.
Цвят: Бял.
Синтетична смола
Разход: Смесва се с вода при съотношение ADIPLAST : вода
подобряваща свойствата
= 1:1 до 1:5.
на замазки и мазилки

ADIFLEX-B

Всички цени са без включен ДДС.
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Добавки за замазки и мазилки
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

LATEX
0127/1

Синтетична добавка Свързващ слой

DS-99
0116/1

Полимерна добавка за
подобряване на лепила
за плочки и фугиращи
смеси

Полимерна добавка подобряваща свойствата на
строителните смеси и мазилки, усилва сцеплението,
придава водоплътност и еластичност. Подходяща за
свързващ слой, поправка на мазилки, износоустойчиви
подови замазки, водоплътни циментови замазки, мазилки
с високи якости и водоплътност, замазки устойчиви на
химикали и петролни продукти.
Цвят: Бял.
Разход: Съотношението на смесване на LATEX към вода
варира от 1:1 до 1:5.
Подобряваща смола за лепила на плочки и фуги. Увеличава
адхезията на лепилните и фугиращи смеси с подложката,
устойчивостта, якостта на натиск, огъване и замръзване.
Усилва водоплътността.
Цвят: Бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

150 kg
20 kg
5 kg
1 kg

20 kg
5 kg
1 kg

ЦЕНА/БР.

4
12

3
39
72
324

769,92
103,50
28,11
6,19

4
12

39
72
324

80,90
23,90
6,19

Разход:
Съотношението на смесване на LATEX към вода варира от 1:1
до 1:2.

5.3 Помощни материали за бетониране
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

SPLIT-2000
0211/1

Антизалепващо покритие за всички видове кофражи.
Кофражно масло.
Цвят: Бледожълт.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

140 lit
20 lit

3
39

880,53
134,19

220 kg
20 kg

2
39

833,91
82,32

Разход:
Около 60 ml/m2.

Антизалепващо
покритие за кофражи

ISOCURE
0223/1

Антисъсъхващо
покритие за бетон
90

Водна емулсия на парафинова основа за защита на пресните
бетонови повърхности от бързо изпаряване на направната
вода. Осигурява пълната хидратация на цимента, като това
намалява появата на пукнатини при съсъхване. Обикновенно
се полага върху големи бетонни повърхности, като
индустриални подове, паркинги, бетонни плочи и т.н. В
случай на последователни слоеве бетон, ISOCURE трябва да
се премахне с водоструйка.
Цвят: Бял.
Разход: 0,15-0,20 kg/m2, в зависимост от условията на
полагане.

Всички цени са без включен ДДС.

Помощни материали за бетониране
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Акрилна емулсия на водна основа, за защита на пресни
бетони от бърза загуба на вода. Осигурява пълната
0223/1
хидратация на цимента и не позволява поява на пукнатини.
Полага се върху големи повърхности като индустриални
подове, паркинги, бетонни плочи и т.н. Подходящ е и за
вертикални повърхности. В случай на полагане на
следващи слоеве върху бетонната повърхност, не е
необходимо премахването на ISOCURE-A.
Цвят: Бял (прозрачен след изсъхване).
Акрилно антисъсъхващо
Разход: 0,15-0,20 kg/m2, в зависимост от условията на
покритие за бетон
полагане.
Прозрачна полимерна емулсия с акрилни смоли на база
ISOCURE-SB
разтворители.
Използва се като повърхностен втвърдител за
0223/1
съществуващи рушащи се подове и повърхности за
подобряване на тяхната износоустойчивост. Особено
подходящ за полагане върху големи открити бетонови
повърхности, като индустриални подове, паркинги и т.н.

ISOCURE-A

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

220 kg
20 kg

2
39

623,70
61,53

200 lit
20 lit

2
39

1.927,80
216,51

Разход: 100-200 ml/m2/слой, в зависимост от условията на
Акрилно антисъсъхващо полагане.
покритие за бетон

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ
ФИБРИ

Фибри с дължина 12 mm, за усилване и армиране на
бетони и замазки.

1327/6

Разход:
· 600-900 g/m за бетон.
· 900-1200 g/m за замазка.
3

14

784

12,01

Торба
600 g

20

1.120

8,17

Добавки за Бетон,
Замазки и Мазилки

3

Торба
900 g

Всички цени са без включен ДДС.
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6

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ
• Декоративни подови покрития
• Грундове
• Лакове
• Циментови подови покрития
• Импрегнатори
• Индустриални подови покрития

6. Подови покрития
6.1 Декоративни подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Прозрачна алифатна течна мембрана за ефективна
20 kg
хидроизолация
и защита на повърхности от стари плочки,
0226/1
5 kg
дърво, стъклени тухли, пластмасови материали и др, и за
1 kg 12
декоративни подове. Образува непрекъсната, безшевна,
еластична мембрана. Има отлична механична и химична
устойчивост и остава прозрачна и еластична за дълго време.
Еднокомпонентна
Използва се и като свързващ материал (биндер) за изготвяне
прозрачна алифатна
на външни и вътрешни декоративни подови покрития, тип
полиуретанова течна
„каменен килим" с цветни. Притежава CE маркировка като
хидроизолационна
покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
мембрана
Разход: 0,8-1,2 kg/m2, на два или три слоя.
VARNISH-PU 650 MF Еднокомпонентно прозрачно алифатно полиуретнаово
9 kg
покритие за образуване на сатенена повърхност върху
0226/6
4 kg 4
ISOFLEX-PU 650. Образува водонепропусклива, еластична
0,75
kg 12
мембрана с много добри механични, химични и UV
устойчивости, която не пожълтява със времето като
ефективно изолира и защитава повърхности от стари плочки,
дърво, стъклени тухли, пластмасови материали и др. Състои
Еднокомпонентно
се от висококачествени еластични и хидрофобни смоли,
прозрачно алифатно
поради което запазва прозрачността и еластичността си за
полиуретаново покритие. големи периоди от време.
Сатен
Разход: 0,1 kg/m2.
Еднокомпонентен прозрачен лифатен полиуретнаов грунд,
PRIMER-PU 150
9 kg
който създава подходяща адхезия за полагане на прозрачни
0227/1
4 kg
полиуретанови хидроизолации и прозрачни полиуретанови
0,75
kg 12
повърхностни покрития върху порьозни и абсорбиращи
основи. Притежава UV устойчивост и не пожълтява.

ISOFLEX-PU 650

ЦЕНА/БР.

24
120
360

690,00
199,00
49,00

39
120
360

289,00
149,00
34,90

39
120
360

199,00
99,00
21,90

120
360

89,90
29,00

54

26,90

Разход: 200-300 g/m2.
Еднокомпонентен
алифатен полиуретанов
грунд

PRIMER-S 165
0226/1

PRIMER-S 165 е безцветен подобрител на адхезията за
3 kg
неабсорбиращи гланцирани и стъклени повърхности.
0,75 kg 12
Осигурява подходяща адхезия за полагане на ISOFLEX-PU 650
върху гланцирани керамични плочки, стъкло и т.н. Не се
полага върху поликарбонатни плоскости и др. прозрачни
пластмаси.

Прозрачен подобрител
на адхезията на
ISOFLEX-PU 650

Разход: 30-70 g/m2.

DUROCRET-DECO

Полимерна микроциментова смес с фибри. Притежава
изключителна адхезия към основата, водонепропускливост и
устойчивост на абразия. Използва се вътрешно и външно на
подове, стени, както и навсякъде където се изисква
декоративно крайно покритие. Може да се използва в
жилища, складове, хотели, за специални конструкции,
умивалници, вани, душове и т.н. Класифицира се като
циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции тип PCC R2 според EN 1504-3. Цвят: Бял, сив,
светлосив и други цветове с пигментите на ISOMAT DECO
COLOR. Разход: Около 1,5 kg/m2/mm дебелина на слоя.

0310/1

Декоративно микроциментово покритие
върху подове и стени
94

25 kg

Всички цени са без включен ДДС.

Декоративни подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

DUROCRET-DECO FLEX Флексова полимерна микроциментова смес с фибри. Подходящо 25 kg
за вътрешно и външно приложение. Използва се като

Флексово декоративно
микроциментово покритие за подове и стени

54

40,90

54

46,90

18
(A+B+C)

156,90

44
110

98,90
35,90

44
110

89,00
39,00

декоративно покритие върху подове, стени, стълбища и т.н.
Подходящо за места където се изисква висока еластичност, като
гипсокартон или циментови плоскости, подове със системи за
подово отопление и т.н. Класифицира се като циментова смес за
възстановяване на бетон тип PCC R3 според EN 1504-3 и като
замазка CT-C30-F7-AR2 според EN 13813. Цвят: Бял, сив,
светлосив и други цветове с пигментите на ISOMAT DECO COLOR.
Разход: Около 1,5 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Полимерна микроциментова смес с фина зърнометрия.
25 kg
Образува гладка крайна повърхност. Притежава много добра
водонепропускливост и адхезия към основата. Полага се на
0310/1
малка дебелина (1-3 mm), като крайно покритие върху
циментови основи, на различни места, като стълбища, подове,
стени и за специални конструкции, като умивалници, вани,
душове и т.н. Класифицира се като циментова смес за
възстановяване на бетон тип PCC R3 според EN 1504-3, и като
Фино декоративно
микроциментово крайно замазка CT-C25-F6-AR2, според EN 13813. Цвят: Бял, сив,
покритие върху подове и светлосив и други цветове с пигментите на ISOMAT DECO COLOR.
Разход: Около 1,4 kg/m2/mm дебелина на слоя.
стени
Tри компонентно декоративно, цименто-епоксидно покритие
DUROCRET-DECO
20 kg
върху подове и стени с отлична устойчивост на износване и
EPOXY
(A+B+C)
на механично натоварване, създаващо фина крайна
0310/1
повърхност. Отлична адхезия към основата и обработваемост.
Поради високата си якост е подходящ за трудни приложения
като стълби, басейни и др. без да се усилва с полимерни
добавки.
Класифицира се като подово покритие тип CT-C50-F10-AR0,5
Цветно циментоспоред EN 13813. СЕ Маркировка.
епоксидно покритие
Цвят: Бял, сив и цветове по каталог ISOMAT DECO COLOR.
върху подове и стени
Разход: Около 1,2 kg/m2 на слой.
ACRYL DECO FINISH Декоративно пастообразно готово за употреба акрилно
15 kg
покритие за подове, стени, стълбища и мебели. Създава
(бивш ISOMAT
0310/1
5 kg
ACRYL DECO) красива гладка повърхност. Висока еластичност и
устойчивост на механични натоварвания и износване.
Подходящ за полагане вътрешно и външно на места, където
се изисква висока еластичност: гипсокартон, подово
отопление и т.н. Класифицира се като материал за замазки
тип SR-B2,0-AR0,5-IR1,7, според EN 13813. СЕ маркировка.
Гладко декоративно
Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
акрилно покритие за
подове, стени и мебели Разход: Около 0,8 kg/m2/слой.

DUROCRET-DECO
FINISH

Декоративна пастообразна акрилна смес за подравняване и
запълване, както и като крайно покритие върху подове, стени, 15 kg
0310/1
5 kg
NEW стълбища и др. Образува гладка крайна повърхност с висока
износоустойчивост и механична якост. Полага се върху
основи, подложени на вибрации като гипсокартон, циментови
плоскости, подово отопление, метални повърхности и т.н.
Сертифициран според EN 1504-2 като покритие за
Декоративна фина
повърхностна защита на бетон. СЕ маркировка.
акрилна основа и краен Цвят: Бял и цветове по каталог ISOMAT COLOR SYSTEM.
слой за стени, подове
и изградени мебели
Разход: 1,7 kg/m2/mm дебелина на слоя.

ACRYL DECO SOLO

Всички цени са без включен ДДС.
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0310/1

ЦЕНА/БР.

Подови покрития
Декоративни подови покрития
ПРОДУКТ/КОД

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Пастообразна акрилна смес - подложно покритие за
подравняване и запълване преди полагане на декоративни
0310/1
покрития ACRYL DECO FINISH или ACRYL DECO SOLO.
Образува едроструктурна повърхност с голяма
износоустйчивост и механична якост.
Сертифициран според EN 1504-2 и се класифицира като
покритие за повърхностна защита на бетон. Притежава СЕ
Едроструктурен основен маркировка.
слой преди полагане на Цвят: Белезникав.
декоративни покрития Разход: 1,8 kg/m2/mm дебелина на слоя.
ACRYL DECO
Двукомпонентна прозрачна епоксидна смола без
EPOMAX-LIQUID
разтворители. Използва се като прозрачно крайно
GLASS
0418/1
NEW декоративно покритие върху различни видове основи като
дърво, метал, камъни, пластмаса и т.н. или за вграждане на
различни обекти, образувайки силно износоустойчива,
стъклена повърхност. Притежава висока механична и
химична устойчивост, отлична адхезия към различни основи
и много добра обработваемост. Класифицира се като подово
Течно стъкло за
покритие тип SR-B2,9-AR0,5-IR4 според EN 13813.
създаване на
Притежава СЕ маркировка.
декоративни повърхности Разход: 1,1 kg/m2/mm дебелина на слоя.
ФИБРОЦИМЕНТОВА Фирбоциментова армировъчна мрежа за микроциментови
поркития за предотвратяване на напуквания.

ACRYL DECO BASE

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА
ЗА МИКРОЦИМЕНТОВИ Бяла мрежа: 149 g/m2
ПОКРИТИЯ
Ролка 3,5 х 4,5 mm.

1207/1

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT DECO COLOR
0235/6

Сухи пигменти за
оцветяване на
циментови разтвори и
бетон
96

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

15 kg

44

79,00

3 kg
(A+B)

72
(A+B)

89,90

1 kg
6
(A+B) (A+B)

240
(A+B)

39,90

30

92,90

30

94,90

Руло
1mx50m
(50 m2)
1mx50m
(50 m2)

Бяла мрежа: 161 g/m2
Ролка 3,5 х 4,5 mm.

ЦВЯТ

Висококачествени неорганични
Керемидено червен
пигменти за оцветяване на циментови
Червенокафяв
разтвори и бетон. Също така, може да се
Черен
добавят към циментови смеси
Светлокафяв
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX,
DUROCRET-DECO FINISH, както и много
Охра
други циментови смеси, като сухи
Тъмнокафяв
циментови мазилки MARMOCRET.
Оранжев
Подходящи за вътрешно и външно
Пурпурен
приложение. Цвят: 11 основни цвята,
Син
които може да се комбинират за
Зелен
направа на допълнителни цветове.
Егейско
син
Разход: В зависимост от желаният цвят.

ЦЕНА/БР.

ОПАКОВ.

250 g

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
49,90
12,90
12,90

Всички цени са без включен ДДС.

Декоративни подови покрития
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ISOMAT NATURAL

COLORED STONES
1376/6

NEW

Естествени цветни камъни за създаване на
декоративни подови покрития. В комбинация
с ISOFLEX-PU 650 прозрачна полиуретанова
свързваща смола, се изработват каменни
килими за външни или вътрешни
приложения.
Размер: 2-4 mm.
Цвят: 10 цвята.

Естествени цветни
камъни за създаване на
декоративни каменни
килими

ОПАКОВ.

ЦВЯТ

25 kg
Арабескато
(сиво/червено)
Бардильо (сиво)
Бианко Карара
(светло сиво)
Ботичино (беж)
Джало Сиена (охра)
Гриджо (тъмно сиво)
Марон (червенокафяво)
Роза (розово)
Тасос (бяло)
Верде (зелено)

БР./
ЦЕНА/БР.
EВРОПАЛЕ

40

59,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
59,00
49,00

6.2 Грундове
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

UNI-PRIMER
0209/1

Готов за употреба акрилен грунд на водна основа. За
грундиране на абсорбиращи основи, преди боядисване,
полагане на плочки, мазилки, мазани хидроизолации и т.н.
Заздравява нестабилните основи.
Цвят: Бял.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

39
72
324

52,90
16,90
4,98

20 kg
5 kg
1 kg

24
96
324

139,90
39,90
9,90

20 lit
5 lit
1 lit

39
72
324

325,90
89,00
20,90

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

Разход:
100-200 g/m2.

ISOMAT SUPERGRUND
0333/1

Грунд за подобряване на адхезията, състоящ се от
синтетични смоли и кварцов пясък. Полага се върху гладки и
неабсорбиращи повърхности. Образува грапава повърхност
за по-добра адхезия на циментовите лепила. Полага се върху
повечето видове неабсорбиращи основи, като стари плочки,
мрамори, естествени камъни и т.н.
Цвят: Червен.

Адхезионен грунд за
гладки и неабсорбиращи повърхности

Разход:
100-200 g/m2, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

VS-W

Готов за употреба прозрачен акрилен лак на водна
основа с нано-молекулярна структура. За защита на
циментови и дървени повърхности, естествени камъни
и т.н. Подчертава естественият цвят на повърхностите, като
същевременно ги защитава от дъждовна вода и атмосферни
влияния. Подходящ за защита на декоративни
микроциментови покрития. За вътрешна и външна употреба,
върху стени или подове.
Разход: 150-200 ml/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.

0216/6

Акрилен лак на водна
основа

Всички цени са без включен ДДС.

4
12
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Акрилатен грунд на
водна основа

Подови покрития
6.3 Лакове
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

VARNISH-PU 2K
0227/6

Безцветен,
двукомпонентен
полиуретанов лак

Безцветен двукомпонентен полиуретанов лак (гланц или
мат). Характеризира се с отлични механични и UV
устойчивости. Използва се за хидроизолация и защита на
декоративни микроциментови покрития, естествени и
изкуствени камъни, дърво и др.
Сертифициран с маркировка CE като покритие за
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

52
(A+B)

124,00

6
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

29,00

5 kg
(A+B)

110
(A+B)

139,00

1 kg
(A+B)

220
(A+B)

34,90

3 kg
(A+B)

105
(A+B)

189,00

6
240
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

74,90

5 kg
(A+B)

Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
поглъщаемостта на основата.

Двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа (сатенмат). Притежава високи механични якости и химическа
0227/6
устойчивост, както и високи устойчивости на UV лъчи и
атмосферни влияния. Използва се като защитен лак върху
декоративни микроциментови покрития, бетон, естествен
камък, дървени повърхности и т.н.
Продукта е сертифициран с маркировка CE, като покритие за
Безцветен
повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.
двукомпонентен
Цвят: Безцветен.
полиуретанов лак на
Разход: 70-120 g/m2 за слой, в зависимост от
водна основа
поглъщаемостта на основата.
Бързостягащо
двукомпонентно прозрачно алифатно
TOPCOAT-PAS 780
полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без
0225/1
NEW разтвoрители и с ниско съдържание на летливи вещества.
Крайно защитно покритие върху декоративни подове като
микроциментови покрития, каменни килими, декоративни
покрития с чипс, както и върху индустриални подови системи
в складове, лаборатории, изложбени зали, гаражи и т.н.
Бързовтърдяващо,
Висока механична и химична устойчивост, UV стабилен.
прозрачно, UV устойчиво, Сертифициран според EN 1504-2 като покритие за
полиаспартаново
повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.
покритие
Разход: ≥ 250 g/m2 за слой.

VARNISH-PU 2KW

6.4 Циментови подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

EXTRA-TOP
0327/1

Повърхностен
втвърдител за
бетонови подове
98

Повърхностен втвърдител с кварцов пясък и специални
добавки. Подходящ за промишлени бетонови подове на
цехове, мазета, складови помещения, сервизи, гаражи,
бензиностанции и др.
Класифицира се като CT-C70-F7-AR2, според EN 13813.
Цвят: Сив, охра, червенокафяв, светлосин.
Разход:
3-5 kg/m2.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Сив
25 kg
Охра
25 kg
Червенокафяв
25 kg
Светлосин
25 kg

ЦЕНА/БР.

54

18,90

54

28,90

54

33,90

54

33,90

Всички цени са без включен ДДС.

Циментови подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

EXTRA-TOP CR
0327/1

Повърхностен втвърдител с корунд, кварцови агрегати и
специални добавки. Подходящ за подове с повишени
изисквания за механична якост, като индустриални подове,
мазета, автосервизи, паркинги, складове, товаро-разтоварни
зони и т.н.
Класифицира се като CT-C80-F10-AR1, според EN 13813.
Цвят: Сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

25 kg

54

23,90

25 kg

54

28,90

Сив
25 kg

54

32,90

Бял
25 kg

54

39,90

25 kg

54

32,90

25 kg

54

11,90

Повърхностен
Разход:
втвърдител с корунд, за 3-5 kg/m2.
индустриални подове
0307/1

Саморазливна
полимерна
циментова замазка

Самонивелираща се полимерна циментова смес. Използва се
за изработване на равна и гладка повърхност върху подове
от бетон, замазка или мозайка, преди полагане на крайни
покрития, като керамични плочки, мокети, паркет и т.н. За
полагане на слоеве с дебелина 1-10 mm.
Класифицира се като материал за подови замазки тип
CT-C30-F10-AR1, според EN 13813.
Цвят: Сив.
Разход: Около 1,65 kg/m2/mm дебелина на слоя.

Бързовтвърдяваща полимерна саморазливна циментова
смес за подове. Подходяща за изравняване на повърхности
0307/1 EXPRESS
от бетон или замазки, които ще се покрият с мокети, плочки,
дървени или пластмасови настилки. Полага се на дебелина
1-10 mm. Идеална за бързо полагане, като основата е
проходима след 3 часа. Позволява следващото покритие да
бъде положено след 24 часа.
Класифицира се като материал за подови замазки тип
Бързовтвърдяваща само- CT-C30-F7-AR4 (сив) и CT-C30-F7-AR6 (бял), според
нивелираща се полимерна EN 13813. Цвят: Сив, бял.
Разход: Около 1,65 kg/m2/mm дебелина на слоя.
циментова замазка
Бързовтвърдяваща самонивелираща се, полимерно
FLOWCRET 3-30
модифицирана
смес, за изравняване на повърхности. Може
0307/1
EXPRESS
да се полага на дебелина от 3 до 30 мм. Подходяща преди
полагане на подови покрития, като плочки, мокети,
пластмасови или дървени подове, мрамори, естествени
камъни и т.н. Подходяща и за отопляеми подове.
Класифицира се като материал за подови замазки тип
CT-C40-F10-AR2, според EN 13813.
Бързовтвърдяваща
Цвят: Сив.
самонивелираща се
Разход: Около 1,65 kg/m2/mm дебелина на слоя.
циментова замазка
Циментова замазка за пълнене и изравняване на подове,
SCREED-100
върху
които ще се положат плочки, мрамори, паркет и т.н.,
0328/6
както и за оформяне на наклони. Замества изцяло
неармирани или леки бетонови покрития. Полага се при
дебелина до 10 cm за всеки слой.
Класифицира се като материал за подови замазки тип
CT-C7-F3-A12, според ΕΝ 13813.
Цвят: Сив.

FLOWCRET 1-10

Изравнителна подова
циментова замазка

Разход: Около 14,0 kg/m2/cm дебелина на слоя.

Всички цени са без включен ДДС.
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FLOWCRET 1-10

Подови покрития
Циментови подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

SCREED-SX
0328/6

Бързовтвърдяваща се
свързваща смес за
приготвяне на подови
замазки

SCREED-60 EXPRESS
0328/6

Изравнителна, бързо
втвърдяваща подова
циментова замазка

Бързовтвърдяваща армирана свързваща смес, която
замества цимента (биндера) в подовите замазки. Състои се
от специален цимент и специални добавки. След смесване с
пясък и вода, образува бързо втвърдяваща циментова
замазка с високи якости. Подходяща за запълване и
подравняване на подове, преди полагане на крайни
покрития, като плочки, мрамори, естествени камъни,
паркети, винилни плочки, подове с отоплителни системи и
т.н. Също така е подходяща и за приготвяне на циментови
замазки за тераси и външни зони. Цвят: Сив.
Разход: 2,0-3,5 kg/m2/cm дебелина на слоя.
Готова бързо втърдяваща циментова замазка с ниска
свиваемост, за вътрешно и външно приложение, преди
полагане на крайното покритие. Притежава висока начална и
крайна якости, много добра адхезия към основата и отлична
обработваемост. Образува равна и издръжлива повърхност,
която може да се покрива в кратки срокове. Полага се на
дебелина до 60 mm.
Класифицира се като материал за подови замазки тип
CT-C30-F7-A12 според EN 13813.
Разход: Около 18 kg/m2/cm мокра замазка.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

20 kg

54

17,90

25 kg

54

13,90

6.5 Импрегнатори
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT BI-100
0224/1

Полимерна емулсия на водна основа с висока
проникваемост. При полагане върху бетонови подове и
замазки, заздравява повърхността и не позволява
образуване на прах. Подходяща за вътрешна и външна
употреба.
Цвят: Бял (прозрачен след изсъхване).

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

39
72
324

98,00
29,00
8,49

10 kg
(A+B)

48
(A+B)

139,00

4 kg
(A+B)

105
(A+B)

69,00

20 kg
5 kg
1 kg

4
12

Разход:
Импрегнатор за
100-200 g/m2, в зависимост от поглъщането на основата.
подобряване на износоустойчивостта на бетон

DUROFLOOR-BI
0403/2

Двукомпонентен
безцветен епоксиден
импрегнатор

100

Двукомпонентно безцветно епоксидно покритие с
разтворители. Използва се за импрегниране на бетонови
подове и настилки, като ги стабилизира, увеличава
устойчивостта им на износване, триене и намалява
запрашеността. Използва се и за грунд на епоксидните
покрития EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S.
Класифицира се като SR-B2,0, според EN 13813.
Разход:
150-250 g/m2/слой.

Всички цени са без включен ДДС.

Импрегнатори
ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно полиуретаново прозрачно покритие с
много силни проникващи свойства. След полагане,
запечатва бетоновите подове или циментови замазки и не
им позволява да се разпрашават. Може да се използва и
като повърхностен втвърдител на увредени подове и
основи, за повишаване на тяхната якост и
износоустойчивост. Подходящ за мазета, складове,
паркинги с лек трафик и т.н.
Еднокомпонентен
Разход:
безцветен полиуретанов 100-300 g/m2, в зависимост от поглъщаемостта на основата.
импрегнатор

ISOMAT BI-120 PU
0224/1

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

18 kg
5 kg

4

33
72

ЦЕНА/БР.

194,90
59,00

6.6 Индустриални подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Двукомпонентно саморазливно епоксидно подово покритие с
DUROFLOOR
500 kg
висока механична и химическа устойчивост. Подходящо за
0401/2
(2A+1B)
индустриални зони, складове, хотели, гаражи и т.н. След
смесването на двата компонента се добавя кварцов пясък.
9 kg
Категоризира се като SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.
(A+B)
Цвят: RAL 7032 (пясъчно сив), RAL 7035 (св. сив), RAL 7040
(сив), RAL 3009 (червено-кафяв), RAL 1015 (бежов), RAL 1013
(бяло-бежов), RAL 6021 (св. зелен), RAL 5024 (пастелно син).
Двукомпонентно
Други цветове по RAL каталог (мин. количество 144 kg).
саморазливно епоксидно Разход: DUROFLOOR: 0,6 kg/m2/mm. Кварцов пясък:
подово покритие
1,2 kg/m2/mm (съотношение: DUROFLOOR:пясък=1:2).
Двукомпонентен цветен епоксиден под без разтворители.
DUROFLOOR 11
200 kg
Използва се като саморазливен епоксиден под, когато се
0400/2
(A+B)
добави кварцов пясък M32 в съотношение 1:1 по тегло.
Когато не се добавя кварцов пясък, може да се използва
30 kg
като мазано покритие.
Категоризира се като SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.
(A+B)
Цвят: RAL 7032 (пясъчно сив), RAL 7040 (сив). Други цветове
по RAL каталог (мин. количество 160 kg).
16 kg
Двукомпонентно
Разход: Като саморазливен под: 0,85 kg/m2/mm.
(A+B)
епоксидно подово
Разход на кварцов пясък: 0,85 kg/m2/mm.
2
покритие
Като мазано покритие: 250-300 g/m /слой.
Двукомпонентно
мазано епоксидно покритие, без
DUROFLOOR-R
275 kg
разтворители.
Полага
се върху основи от бетон или цимент.
0404/2
(A+B)
Категоризира се като SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.
Цвят: RAL 7032 (пясъчно сив), RAL 7035 (св. сив), RAL 7040
(сив), RAL 3009 (червено-кафяв), RAL 1015 (бежов), RAL 1013 30 kg
(A+B)
(бяло-бежов), RAL 6021 (св.зелен), RAL 5024 (пастелно син).
Други цветове по RAL каталог (мин. количество 150 kg).
10 kg
Разход:
(A+B)
Двукомпонентно мазано
250-300 g/m2/слой.
епоксидно покритие

Всички цени са без включен ДДС.

ЦЕНА/БР.

Зависи
от цвета
39
(A+B)

2

199,90

3.190,00

24(A)
48(B)

499,90

39
(A+B)

279,00

2

4.490,00

24(A)
48(B)

519,00

39
(A+B)

189,00
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ПРОДУКТ/КОД

Подови покрития
Индустриални подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

DUROFLOOR-PU
0431/2

Двукомпонентно цветно полиуретаново покритие, без
разтворители. След полагане образува здрава и еластична
мембрана с отлична устойчивост на UV лъчи. Подходящ за
циментови основи, като бетон, циментови замазки и т.н.
Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0-AR2-IR8,
според EN 13813.
Цвят: RAL 7040 (сив). Други цветове по RAL каталог (мин.
количество 150 kg).

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

39
(A+B)

259,00

42 (A+B)
42 (C)

269,00

16 kg
(A+B)

39
(A+B)

289,00

400 kg
(A+B)

1
(A+B)

6.990,00

400 kg
(A+B)

1
(A+B)

6.900,00

10 kg
(A+B)

Двукомпонентно мазано
2
полиуретаново покритие Разход: 250-300 g/m /слой.

DUROFLOOR-PUC MF6 Самонивелираща се, бързовтвърдяваща подова система от
0433/2

34 kg
цимент и полиуретанови смоли. С изключително висока
(A+B+C)
механична и химична устойчивост. Подходяща за
Хранително-вкусовата промишленост, фармация,
проефесионални кухни, хладилни помещения, паркинги и др.
Сертифицирана според ΕΝ 13813 и класифицирана като
подова система SR-B2-AR0,5-IR10.
Цвят: Сив, червен, тъмно-сив, зелен, жълт, бял, черен, охра.

Самонивелираща се
цимент-полиуретанова
подова замазка за тежки Разход: Около 1,8 kg/m2/mm дебелина на слоя.
приложения
DUROFLOOR-PU 211 Двукомпонентна цветна полиуретанова система без
разтворители за вътрешна употреба. Осигурява твърдо0431/2
еластично покритие с висока механична и химична устойчивост.
Подходящо за складови и производствени помещения, паркинги,
хладилни камери и др. При външни приложения се налага
използване на алифатно покритие. Сертифициарно според ΕΝ
13813 и класифицирано като покритие тип SR-B2,0-AR0,5-IR4.
Цвят: RAL 7040. Други цветова при поръчка над 240 kg.
Двукомпонентно
Разход: За дебелина > 1mm: 0,90 kg/m2/mm, смесване с
самонивелиращо се
кварцов пясък М32 в отношение 1:0,7 w/w.
полиуретаново подово
За дебелина 1 mm: 1,25 kg/m2.
покритие
Двукомпонентна силно устойчива бързовтвърдяваща
ISOMAT PUA 2230
мембрана от чиста полиуреа, която се полага чрез пръскане.
0432/1
Мембраните от полиуреа имат множество приложения за
хидроизолация и защита на различни повърхности и се
използват на места където се изисква високи механични,
химични устойчивости и бързина на работа.
Цвят (A+B): Сив.
Двукомпонентна силно
устойчива мембрана от
чиста полиуреа

Разход:
Около 1,5-2,0 kg/m2.

ISOMAT PUA 1360

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща
мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се
полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се
изисква висока механична и химична устойчивост и бързина
на работа. ISOMAT PUA 1360 се използва за полагане върху
основи, подложени на вибрации.
Цвят (A+B): Сив.

0432/1

Двукомпонентна
мембрана от чиста
полиуреа с висока
еластичност
102

Разход:
1,5-2,0 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
Всички цени са без включен ДДС.

Индустриални подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

ISOMAT PUA 1240
0432/1

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща
мембрана от хибридна полиуреа, без разтворители, която се
полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се
изисква висока механична и химична устойчивост и бързина
на работа. Използва се за хидроизолация на покриви,
балкони и тераси, „обърнати" и озеленени покриви.
Цвят (A+B): Сив.

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

1
(A+B)

400 kg
(A+B)

ЦЕНА/БР.

5.900,00

Двукомпонентна топло
Разход:
полагана хидроизолация 1,5-2,0 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
от хибридна полиуреа
Еднокомпонентно алифатно еластично полиуретаново
повърхностно
покритие. Използва се за защита на ISOFLEX0229/1
PU 500 и ISOFLEX-PU 550 срещу влиянието на UV лъчи,
особено в случай че е избран тъмен краен цвят. Също така е
подходящ за защита на полиуретанови хидроизолационни
покрития изложени на пешеходен и лек автомобилен трафик
(например паркинги и т.н.).
Цвят: Бял, сив. Други цветове по поръчка (мин. количество
Алифатно еластично
160 kg).
полиуретаново повърхно- Разход: 0,12-0,25 kg/m2, в зависимост от вида на основата.
стно покритие

TOPCOAT-PU 720

TOPCOAT-PU 740
0226/1

Еднокомпонентно прозрачно алифатно полиуретаново
покритие на базата на хидрофобни полиуретанови смоли,
притежаващо отлична механична, химична, термична и
климатична устойчивост. Образува хидроизолационна
мембрана, устойчива на UV лъчи. Запазва механичните си
свойства в температурен диапазон от -40°C до +90°C.

4
16

24
120
320

519,00
149,00
34,90

4

24
120

659,00
169,00

25 kg

12

189,00

(A+B)

(A+B)

20 kg
5 kg
1 kg

20 kg
4 kg

Разход: 0,12-0,25 kg/m2 на слой в зависимост от основата.
Прозрачно алифатно
полиуретаново покритие

Всички цени са без включен ДДС.

7 kg

40

(A+B)

(A+B)

3 kg
(A+B)

105
(A+B)

980,00

6
240
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

319,00

74,90
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Двукомпонентно цветно еластично алифатно полиаспартаново
покритие (студена полиуреа) без разтворители и с ниско
0225/1
NEW съдържание на летливи вещества. Защита на подове в
индустриални помещения, складове, гаражи и др., върху
епоксидни, полиуретанови или декоративни подови системи и
крайна защита на ароматна, топло полагана полиуреа.
Бързовтвърдяващо, UV-стабилно и с висока механична и
Бързовтърдяващо,
химична устойчивост. Сертифициран според EN 13813 като
UV устойчиво,
покритие за повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.
полиаспартаново
Цвят: Сив.
повърхностно покритие Разход: 250-400 g/m2 за слой.
Бързостягащо двукомпонентно прозрачно алифатно
TOPCOAT-PAS 780
полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без
0225/1
NEW разтвoрители и с ниско съдържание на летливи вещества.
Крайно защитно покритие върху декоративни подове като
микроциментови покрития, каменни килими, декоративни
покрития с чипс, както и върху индустриални подови системи
в складове, лаборатории, изложбени зали, гаражи и т.н.
Бързовтърдяващо,
Висока механична и химична устойчивост, UV стабилен.
прозрачно, UV устойчиво, Сертифициран според EN 1504-2 като покритие за
полиаспартаново
повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.
покритие
Разход: ≥ 250 g/m2 за слой.

TOPCOAT-PAS 760

Подови покрития
Индустриални подови покрития
БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

DUROFLOOR-C
0409/2

Двукомпонентно
самонивелиращо се
проводимо епоксидно
подово покритие

Двукомпонентна епоксидна самонивелираща се проводима
подова замазка, за полагане върху подове на циментова
основа, при които наличието на статично електричество е
нежелано.
Класифицира се като подово покритие тип
SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.
Цвят: RAL 7040 (сив), RAL 1015 (бежов). Други RAL цветове
по поръчка (мин. количество 150 kg).

0410/2

Двукомпонентен,
проводим епоксиден
лак

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

211,90

8 kg
(A+B)

39
(A+B)

149,00

54 (A+B)
54 (C)

99,90

БР./
EВРОПАЛЕ

ЦЕНА/БР.

Разход: Около 1,5 kg/m2/mm дебелина на слоя.
Двукомпонентен проводим епоксиден лак. Използва се преди
DUROFLOOR-C.
Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0, според
EN 13813.
Цвят: Черен.

DUROFLOOR-CV

Разход:
Около 200 g/m2.

Трикомпонентно самонивелиращо се епокси-циментово
подово покритие, без разтворители. Използва се за корекции 25 kg
0422/2
(A+B+C)
и нивелиране на циментови подови покрития, които ще се
покриват с епоксидни системи DUROFLOOR, полиуретанови,
пластмасови или дървени подови покрития и т.н. Също така
се използва в случай, при които подовете са сравнително
нови, или при които има издигаща се капилярна влага, за да
се образува подходяща основа за полагане на епоксидни
Трикомпонентно самонив- покрития. Класифицира се като замазка тип
елиращо се епоксицимен- CT-C50-F10-AR0,5 според EN 13813. Цвят (A+B+C): Сив.
тово подово покритие
Разход: Около 2,1 kg/m2/mm дебелина на слоя.

DUROFLOOR-CMT

ПРОДУКТ/КОД

ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествени пастообразни пигменти
за оцветяване на самонивелиращо се
NEW полиуретан-циментово подово покритие
DUROFLOOR-PUC MF6.
Цвят: 8 цвята.

COLORPASTE-PUC
4070/6

Висококачествени
пастообразни пигменти
за DUROFLOOR-PUC MF6
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ЦЕНА/БР.

Разход:
1-2 опаковки, в зависимост от желаният
краен цвят.

ЦВЯТ

ОПАКОВ.

300 g
Сив
Тъмно сив
Червен
Зелен
Жълт (Охра)
Бежов (Светла охра)
Бял
Черен

14,90
14,90
14,90
18,90
14,90
14,90
14,90
14,90

Всички цени са без включен ДДС.

Индустриални подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

EPOMAX-MT
0422/2

Трикомпонентен,
високоякостен течен
епоксиден разтвор

DUROPRIMER
0402/2

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Трикомпонентен течен високоякостен несвиваем разтвор на
25 kg
основата на двукомпонентна епоксидна смола без
(A+B+C)
разтворители и специален кварцов пясък. Притежава висока
начална и крайна якост, отлична адхезия към стомана и
бетон, устойчивост на удари и вибрации, химическа
устойчивост и водоплътност. Използва се за анкериране на
болтове, фундаменти на машини, мостови лагери, подпори.
Също така може да се използва и за поправки и корекции на
увредени бетонови елементи. Цвят: Светлосив.
Разход: Около 1,9 kg за литър обем.
Двукомпонентен безцветен епоксиден грунд с разтворители.
Използва се като грунд преди полагане на епоксидни
покрития DUROFLOOR.
Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0, според
EN 13813.

ЦЕНА/БР.

54 (A+B)
54 (C)

159,90

9 kg
(A+B)

48
(A+B)

169,00

3 kg
(A+B)

105
(A+B)

67,90

10 kg
(A+B)

48
(A+B)

139,00

4 kg
(A+B)

105
(A+B)

69,00

Разход:
200-300 g/m2.
Двукомпонентен
епоксиден грунд
0403/2

Двукомпонентен
безцветн епоксиден
импрегнатор

DUROFLOOR-PSF
0419/2

Двукомпонентен
епоксиден грунд без
разтворители

DUROPRIMER-PRO
0402/2

Двукомпонентен
епоксиден грунд без
разтворители

Двукомпонентно безцветно епоксидно покритие с
разтворители за импрегниране на повърхности на циментова
основа. Използва се за стабилизиране на бетонови
подове и увеличаване на износоустойчивостта им, както
и намалява запрашеността. Използва се и като грунд за
епоксидните покрития EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT и
EPOXYCOAT-S.
Категоризира се като SR-B2,0, според EN 13813.
Разход: 150-250 g/m2/слой.

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители.
2
280 kg
Използва се върху повърхности, които в последствие ще
(A+B)
бъдат покрити с епоксидни подови системи и като смола за
24(A)
приготвяне на епоксидни замазки за поправки, в комбинация 25 kg
(A+B)
48(B)
с кварцов пясък. Също така може да се използва за
39
10
kg
запечатване на циментови подове в индустриални зони и
(A+B)
(A+B)
складове. Класифицира се като подово покритие тип
48
5 kg
6(A)
SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.
Цвят: Бледожълт.
(A+B) 12(B) (A+B)
Разход: 200-300 g/m2.
Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители.
Използва се за грундиране на циментови повърхности преди
полагане на епоксидни покрития от системата DUROFLOOR.
С добавяне на кварцов пясък, може да се използва за
приготвяне на епоксидни замазки и за запълване на
пукнатини.
Класифицира се като подово покритие тип
SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.
Цвят: Бял.
Разход: 250-400 g/m2.

Всички цени са без включен ДДС.

6.290,00
575,00
239,00
129,90

220 kg
(A+B)

2

3.290,00

30 kg
(A+B)

24(A)
48(B)

465,90

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

169,00
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Подови Покрития

DUROFLOOR-BI

Подови покрития
Индустриални подови покрития
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

EPOXYPRIMER 500
0402/2

Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа. Използва
се като грунд за ISOFLEX-PU 500, при полагане върху
неабсорбиращи повърхности или стари хидроизолационни
слоеве. Може да се използва като грунд на циментови
основи, като бетон, циментови замазки и т.н, върху които ще
се полагат продукти от системата DUROFLOOR.
Цвят: Бледожълт.

Двукомпонентен
епоксиден грунд
на водна основа

Разход: 150-200 g/m2.

DUROPRIMER-W

Епоксиден водоразтворим грунд, 3 компонентен. Използва
се при влажни основи или при нови бетонови подове (на
възраст по-малко от 28 дни), които ще бъдат покрити с
епоксидните системи DUROFLOOR.
Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0, според
EN 13813.
Цвят: Бледожълт.

0423/2

Трикомпонентен
епоксиден грунд на
водна основа
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24
20 kg
(A+B)
(A+B)
39
10 kg
(A+B)
(A+B)
6
72
4 kg
(A+B) (A+B) (A+B)
15
180
1 kg
(A+B) (A+B) (A+B)

ЦЕНА/БР.

289,00
159,00
69,90
24,50

21 kg
(A+B+C)

11
(A+B+C)

289,00

10 kg
(A+B)

39
(A+B)

189,00

Разход:
250-300 g/m2/слой.

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители.
Използва се като хидроизолационен слой върху подове,
0402/2
които са подложени на капилярна влага и ще бъдат покрити
с епоксидни подови системи или циментови замазки. Също
така се използва като грунд преди полагане на системата
DUROFLOOR, върху влажни или замърсени с масла
повърхности (първоначално, основата трябва да бъде
Двукомпонентен
почистена от маслата). Класифицира се като подово
епоксиден
покритие тип SR-B2,0, според EN 13813.
хидроизолационен грунд Цвят: Светлобежов.
за бетонови подове
Разход: 600-1000 g/m2.

DUROPRIMER-SG

БР.
БР./
ОПАКОВ. /КАШ.
EВРОПАЛЕ

Всички цени са без включен ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Помощни материали и инструменти
• Продуктов индекс
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Помощни материали и инструменти
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

БР./
ОПАКОВ. МЯРКА EВРОПАЛЕ ЦЕНА/БР.

За оформяне на еднакви фуги при лепене на керамични
плочки.
Опаковка: 500 бр./торба.

торба/кашон

T-ОБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ За оформяне на еднакви фуги при лепене на керамични
плочки.
ЗА ФУГИ

торба/кашон

КРЪСТЧЕТА ЗА ФУГИ
1374/6

100
80
40
30
18
14
5
60
30
24

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm

3,90
3,90
4,90
5,90
5,90
9,90
16,00

3 mm
5 mm
7 mm

4,90
7,90
9,90

1399/6

Опаковка: 500 бр./торба.

КРЪСТЧЕТА ЗА

За оформяне на еднакви фуги при лепене на стъклени
тухли.
Опаковка: 50 бр./торба.

торба/
кашон
6

12,90

За полагане на керамични плочки.
Опаковка: 500 бр./торба.

торба/
кашон
100

4,90

СТЪКЛЕНИ ТУХЛИ
1374/6

ДЮБЕЛ
1364/6

За полагане на саморазливен епоксиден под DUROFLOOR.

МАЛАМАШКА
НАЗЪБЕНА

13,90

1311/6

Маламашка с регулация на височината, за полагане на
саморазливен епоксиден под DUROFLOOR.

МАЛАМАШКА
РАКЕЛ

238,51

1329/6

Добавка, която увеличава тиксотропията и намалява
течливостта на епоксидните покрития върху вертикални
и наклонени повърхности.

TИКСОТРОПЕН
АГЕНТ
1398/6

ИГЛЕН ВАЛЯК
1318/6

ЧЕХЛИ С ПИРОНИ
1319/6

NON-STICK AGENT
0216/6

NEW
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1,5 kg

109,84

Използва се за отстраняване на въздуха и хомогенизиране
на материала, когато непосредствено след полагане се
минава повърхността на саморазливния епоксиден под
DUROFLOOR.
12 mm размер на зъбите.

119,00

Специални чехли, които се използват по време на полагане
на саморазливен епоксиден под DUROFLOOR.

129,00

Препарат за подобряване на плъзгащите свойства на
гладката маламашка при приложението на декоративните
покрития "каменен килим".

5 lit
1 lit

169,00
39,90

Всички цени са без включен ДДС.

Помощни материали и инструменти
ОПИСАНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДУКТ/КОД

Q35 КВАРЦОВ ПЯСЪК

ОПАКОВ.

БР.
БР./
/КАШ. EВРОПАЛЕ ЦЕНА/БР.

Кварцов пясък със специална зърнометрия за подови
покрития DUROFLOOR.

Торба
18 kg

54

22,32

M32 КВАРЦОВ ПЯСЪК Кварцов пясък със специална зърнометрия за подови

53

18,90

1370/6

4061/6

покрития DUROFLOOR 11.

Торба
25 kg

САМОЗАЛЕПВАЩА
МЕДНА ЛЕНТА

Използва се при полагане на антистатичен епоксиден
под DUROFLOOR-C.

Ролка
16,5 m

РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ
ЗА МАСТИК

За мастик флакон 310 ml.

12,90

1301/6

За мастик салам 600 ml.

98,00

ПИСТОЛЕТ ЗА
ПОЛИУРЕТАН ПЯНА

Пистолет за нанасяне на строителнo-монтажна
полиуретанова пяна.

113,16

1324/6

0632/6

УРЕД ЗА
ИНЖЕКТИРАНЕ

Уред за инжектиране на епоксидни смоли.

1.090,00

1308/6

МЕТАЛНА ПЕРДАШКА За обработване на повърхността при полагане на мазилки.

36,90

1360/6

МЕТАЛНА ПЕРДАШКА
ЗА DUROCRET-DECO
1322/6

Метална пердашка за микроциментови, декоративни
покрития DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FINISH и
DUROCRET-DECO FLEX.
Предлага се в 3 размера: малък, среден, голям.

1361/6

За финишна обработка на повърхността при полагане на
MARMOCRET Fine.

ТВЪРДА ГЪБА

За полагане на епоксидна фуга MULTIFILL-EPOXY.

ПЕРДАШКА С ГУМА

200x80x0,6

23,90

240x100x0,6

24,90

280x120x0,6

25,90
19,00

10

7,50

4

23,90

10

10,90

4

39,00

10

29,00

1331/6

Размери: 165 x 110 x 50 mm.

ТВЪРДА ГЪБА С
РЪКОХВАТКА

Твърда гъба с ръкохватка за полагане на епоксидна фуга
MULTIFILL-EPOXY.

1332/6

Размер: 15 x 30 cm.
Резервна гъба.

ТВЪРДА ГЪБА
С РЪКОХВАТКА
1333/6

За полагане на епоксидна фуга MULTIFILL-EPOXY.
Размери: 15 x 30 cm.
Резервна гъба.

Всички цени са без включен ДДС.
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Продуктов индекс
ПРОДУКТ

СТР.

ПРОДУКТ

СТР.

ACCELERATOR 5000

14

DOMOSIL-MICRO

22, 78

ACRYL DECO BASE

96

DOMOSIL-POOL

22, 78

ACRYL DECO FINISH

95

DOMOSIL-S

22, 78

ACRYL DECO SOLO

95

DS-99

90

ADIFLEX-B

89

DUREBOND

66

ADINOL-DM

89

DUROCRET

62

ADINOL-RAPID

88

DUROCRET-DECO

ADINOL-RAPID 2H

88

DUROCRET-DECO EPOXY

95

ADIPLAST

89

DUROCRET-DECO FINISH

71, 95

ADIUM 110

86

DUROCRET-DECO FLEX

71, 95

ADIUM 130

87

DUROCRET-FAST

62

ADIUM 132

87

DUROCRET-PENETRATE

63

ADIUM 145

87

DUROCRET-PLUS

62

ADIUM 150

87

DUROFLOOR

101

AQUAFIX

7

DUROFLOOR 11

101

AQUAMAT

6

DUROFLOOR-BI

36, 100, 105

AQUAMAT-ADMIX

7, 88

DUROFLOOR-C

104

AQUAMAT-ELASTIC

6, 15

DUROFLOOR-CMT

104

19

DUROFLOOR-CV

104

AQUAMAT-FLEX

6, 15

DUROFLOOR-PSF

105

AQUAMAT-MONOELASTIC

6, 15

DUROFLOOR-PU

102

AQUAMAT-F

70, 94

AQUAMAT-PENETRATE

7

DUROFLOOR-PU 211

102

AQUAMAT-SR

7

DUROFLOOR-PUC MF6

102

6, 15

DUROFLOOR-R

101

ASPHALTOS

82

DUROPRIMER

105

BEVETOL-RD

86

DUROPRIMER-PRO

105

BEVETOL-SPL

86

DUROPRIMER-SG

8, 106

BLOCK PRIMER

29

DUROPRIMER-W

106

CL-CLEAN

75

EPOMAX-ANCHOR

67

CL-EPOXY FLOOR

77

EPOMAX-CMT

66

CL-GROUT

76

EPOMAX-EK

65

CL-MARBLE

77

EPOMAX-L10

66

28, 76

EPOMAX-L20

66

CL-UNIVERSAL

77

EPOMAX-LD

67

COLORPASTE-PUC

104

EPOMAX-LIQUID GLASS

67, 96

69, 89

EPOMAX-MT

65, 105

89

EPOMAX-PL

68

AQUAMAT-SUPERELASTIC

CL-MOLD

DOMOLIT
DOMOLIT-TR
DOMOSIL

22, 78

EPOMAX-STUCCO

65

DOMOSIL-CONSTRUCTION

21, 80

EPOXYCOAT

35

DOMOSIL-FIRE 300

22, 79

EPOXYCOAT-AC

35

DOMOSIL-FIRE 1200

79

EPOXYCOAT-S

35
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Продуктов индекс
ПРОДУКТ

СТР.

ПРОДУКТ

СТР.

EPOXYCOAT-VSF

35

ISOLAC AQUA-PRIMER

32

EPOXYCOAT-W

35

ISOLAC AQUA GLOSS

32

ISOLAC-BT

16

EPOXYPRIMER 500

14, 106

EXTRA-TOP

98

ISOLAC BLOCK GLOSS

33

EXTRA-TOP CR

99

ISOLAC DUCO GLOSS

32

FAST-COVER

72

ISOLAC DUCO SATIN

32

FD-CLEAN

76

ISOLAC RUST PRIMER

33

FERROSEAL

63

ISOLUX

34

FERROSEAL-CSI

73

ISOLUX MARINE

34

FIX-RAPID

7, 63

FLEX-COVER

71

FLEX MS-20

ISOMAC

16, 82

ISOMASTIC-A

78

23, 80

ISOMAT ACRYL STUCCO

72

FLEX MS-45

24, 80

ISOMAT AG 77

37, 75

FLEX-PRIMER

17, 30, 44

ISOMAT AG 80-2K

37, 75

FLEX PU-2K

23, 80

ISOMAT AK 9

49

FLEX PU-30 S

23, 79

ISOMAT AK 14

48

FLEX PU-40

23, 79

ISOMAT AK 16

48

FLEX PU-50 S

23, 79

ISOMAT AK 20

48

FLOWCRET 1-10

99

ISOMAT AK 22

48

FLOWCRET 1-10 EXPRESS

99

ISOMAT AK 25

48

FLOWCRET 3-30 EXPRESS

99

ISOMAT AK-BLOCK

57

GB-COVER

72

ISOMAT AK-ELASTIC

49

ISOCURE

90

ISOMAT AK-EPOXY FAST

58

ISOCURE-A

91

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

58

ISOCURE-SB

91

ISOMAT AK-FIRE

57

ISODIEN 4 PF ALU

16

ISOMAT AK-GLASS

57

ISOFLEX AEGEAN

9

ISOMAT AK-GRAND

50

ISOFLEX HYBRID

10

ISOMAT AK-GRANIT

50

ISOFLEX-PAS 660

12

ISOMAT AK-LIGHT

49

ISOFLEX-PU 500

10

ISOMAT AK-MARBLE

50

ISOFLEX-PU 500 A

10

ISOMAT AK-MEGARAPID

49

ISOFLEX-PU 500 DTL

11

ISOMAT AK-PARQUET

58

ISOFLEX-PU 500 THIXO

10

ISOMAT AK-PRIMER

51

ISOFLEX-PU 540

11

ISOMAT AK-RAPID

49

ISOFLEX-PU 550

11

ISOMAT AK-RAPID FLEX

50

ISOMAT AK-STONE

50

11, 94

ISOMAT AK-T33

56

ISOGUM 3V

16

ISOMAT AK-T35

56

ISOGUM P

15

ISOMAT AK-T55

56

ISOLAC ΑQUA EGGSHELL

31

ISOMAT AK-T65

56

ISOLAC AQUA SATIN

32

ISOMAT AK-THERMO

56

ISOFLEX-PU 560 BT
ISOFLEX-PU 650

8, 11
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Продуктов индекс
ПРОДУКТ

СТР.

ISOMAT AK-THERMO ACRYL

57

ISOPAST

16

ISOMAT BATH & KITCHEN

27

ISOPAST-RUBBER

17

ISOMAT BETOCOLOR-S

30

ISOXYL

33

ISOMAT BI-100

100

ISOXYL COLOR

34

ISOMAT BI-120 PU

101

ISO-PRIMER

10

ISOMAT BUTYL TAPE

21

JOINT-FILLER

72

ISOMAT BUTYL TAPE ALU

24

LATEX

90

M32 КВАРЦОВ ПЯСЪК

109

ISOMAT DECO COLOR

71, 96

СТР.

MARMOCRET 1

41

17, 30

MARMOCRET-BASE

41

55

MARMOCRET-BOND

41

37, 75

MARMOCRET Decor

42

ISOMAT INJECT PU 820

9

MARMOCRET Fine

42

ISOMAT INJECT PU 832

9

MARMOCRET PLUS Decor

42

ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC

9

MARMOCRET PLUS Fine

42

ISOMAT LA 40

82

MARMOCRET-SP

42

ISOMAT MT 200

57

MARMOCRYL Decor

38

ISOMAT MT-80

68

MARMOCRYL Fine

38

ISOMAT NATURAL COLORED STONES

97

MARMOCRYL GRANIT

39

ISOMAT PREMIUM ACRYL

29

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor

41

ISOMAT PREMIUM COLOR

26

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine

40

ISOMAT PREMIUM COLOR ECO

26

MARMOCRYL SILICONE Decor

40

ISOMAT PREMIUM COLOR ECO SATIN

26

MARMOCRYL SILICONE Fine

39

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL

29

MEGACRET-10

62

ISOMAT PROFESSIONAL COLOR

27

MEGACRET-40

62

ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO

26

MEGACRET-40 FAST

64

ISOMAT PUA 1240

8, 12, 103

MEGACRET-40 GEO

64

ISOMAT PUA 1360

8, 12, 102

MEGACRET-50 THIXO

64

ISOMAT PUA 2230

102

MEGAGROUT-100

64

ISOMAT PU-FOAM

81

MEGAGROUT-101

64

ISOMAT PU-FOAM CLEANER

81

MEGAGROUT-INJECT 2-20

65

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL

81

MEGAPLATE

68

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE

81

MEGAWRAP-200

68

ISOMAT PU-FOAM THERMO

81

ML-PRIMER

43

ISOMAT REPAIR 5-70

63

MONTAGE-S

58

ISOMAT SILICONE PAINT

30

MONTAGE-W

58

ISOMAT SL 17

19

MULTIFILL

53

ISOMAT ST-1

43

MULTIFILL-ELASTIC

55

ISOMAT STANDARD ACRYL

29

MULTIFILL-EPOXY CLEANER

55, 77

ISOMAT STANDARD COLOR

27

MULTIFILL-EPOXY GLITTER

55

MULTIFILL-EPOXY THIXO

55

ISOMAT COLOR ECONOMY
ISOMAT FLEXCOAT
ISOMAT GLITTER
ISOMAT GRAFFITI REMOVER

ISOMAT SUPERGRUND
112

27

ПРОДУКТ

51, 97

Продуктов индекс
ПРОДУКТ

СТР.

ПРОДУКТ

СТР.

31, 33

MULTIFILL MARBLE 0-3

54

SM-18

MULTIFILL SMALTO 1-8

52

SPLIT-2000

90

MULTIFILL-STONE

54

STUCCOCRET

69

MULTIFLEX

51

STUCCOCRET-PLUS

70

NANO-SEAL

17

SUPERBOND-PU

59

NANOPRO-C

18, 73

TEAK-OIL

34

NANOPRO-L

18, 74

TIXOPHALTE

21, 80

NANOPRO-M

18, 73

TOPCOAT-PU 720

12, 103

NON-STICK AGENT

108

TOPCOAT-PU 740

13, 103

PLANFIX

70

TOPCOAT-PAS 760

13, 103

PLANFIX-FINE

70

TOPCOAT-PAS 780

13, 98, 103

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL

70

UNICRET

43, 69

UNICRET-FAST

43, 69

PLASTIPROOF

8, 86

PL-BOND

44

UNI-PRIMER

44, 51, 97

PL-PRIMER

44

VARNISH-PU 2K

37, 74, 98

POROLIT-LP

88

VARNISH-PU 2KW

37, 74, 98

PRIMER ACRYL

31

VARNISH-PU 650 MF

12, 94

PRIMER ACRYL-S

31

VS-1

36, 74

PRIMER CLASSIC

28

VS-W

36, 74, 97

PRIMER-GB

28

WATERSTOP 1520

24

PRIMER PROFESSIONAL

28

АРМИРОВЪЧНА ЛЕНТА

45

PRIMER-PU 100

13

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА

45

PRIMER-PU 140

13

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА

19

PRIMER-PU 150

14, 94

БАЗОВИ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА ЕМУЛСИОННИ БОИ

27

PRIMER-S 165

14, 94

ДЮБЕЛ

108

PS-20

18, 73

ДЮЗИ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

66

PS-21

18, 73

ИГЛЕН ВАЛЯК

108

Q35 КВАРЦОВ ПЯСЪК

109

КРЪСТЧЕТА ЗА ФУГИ

108

RAPICRET

63

КРЪСТЧЕТА ЗА СТЪКЛЕНИ ТУХЛИ

108

REOTOL-SPL

86

МАЛАМАШКА НАЗЪБЕНА

108

RETADOL

87

МАЛАМАШКА РАКЕЛ

108

ROOF-TOP

24

МЕТАЛНА ПЕРДАШКА

109

RUST TERMINATOR

82

МЕТАЛНА ПЕРДАШКА ЗА ЗА DUROCRET-DECO

109

SCREED-60 EXPRESS

100

ПЕРДАШКА С ГУМА

109

SCREED-100

99

ПЕРФОРИРАН ДЮБЕЛ

67

SCREED-SX

100

ПОЛИЕСТЕРЕН ПЛАТ

20

SILICONE-PRIMER

44

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ

91

SILICONE SPRAY

83

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИУРЕТАН ПЯНА

109

SM-12

76

РАЗДЕЛИТЕЛНА МЕМБРАНА

59

SM-14

36

РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА МАСТИК

109

SM-16

14, 76

САМОЗАЛЕПВАЩА МЕДНА ЛЕНТА

109
113

Продуктов индекс
ПРОДУКТ

СТР.

ПРОДУКТ

СТР.

ТВЪРДА ГЪБА

109

УРЕД ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

109

ТВЪРДА ГЪБА С РЪКОХВАТКА

109

ФИБРОЦИМЕНТОВА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА ЗА ...

96

ТВЪРДА ГЪБА С РЪКОХВАТКА

109

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА И РАЗДЕЛИТЕЛНА МЕМБРАНА

21, 59

TИКСОТРОПЕН АГЕНТ

108

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ...

20

T-ОБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФУГИ

108

ЧЕХЛИ С ПИРОНИ

108

114

115

116

117

118

ISOMAT- КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛСТВОТО
ISOMAT е динамична и отговорна компания, която се
стреми да налага нови стандарти в строителството.
Иновативните продукти на ISOMAT осигуряват надеждни
решения при изграждането, реконструкцията и
модернизацията на сградите.
Те се разработват в отдел ”Изследване и Развитие”
с грижа и внимание към високото качество и детайлите.
Стигайки до пазара продуктите трябва да са перфектни
във всяко отношение. Те трябва да предлагат надеждни
и окончателни решения, да са лесни за употреба,
икономични и в крак с времето. Доволните ни партньори
в областта на промишлеността, строителството и
търговията са нашата най-добра референция.
Но ISOMAT не спира до тук. Екип от строителни инженери
осигурява компетентни и надеждни технически
консултации на всеки заинтересован. Техническият
консултант на ISOMAT е винаги близо до вас за да
предложи най-доброто решение при всеки строителен
проблем. Защото ISOMAT има интерес от вашия успех в
строителството.
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