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Селена Груп
Селена Груп е основана през 1992 г. и е глобален 
производител и дистрибутор на широка гама 
строителна химия, ползвана от професионали-
сти и майстори.

В групата влизат 30 компании и високотехноло-
гични производствени предприятия, които про-
извеждат полиуретанови пени, силикони и уплът-
нители, монтажни лепила, топлоизолационни и 
хидроизолационни материали и системи.

Днес Селена е в ТОП 3 на най-големите произво-
дители на еднокомпонентна полиуретанова пяна 

в световен мащаб. Компанията е представена 
на 4 континента - Европа, Северна и Южна Аме-
рика, Азия.

Благодарение на интегрираните функции на от-
дел Изследване и Развитие с лабораторни цен-
трове в Полша, Испания, Турция и Китай, Селена 
непрекъснато разширява своята продуктова 
гама, за да може да задоволи нуждите на своите 
клиенти на различни пазари и постоянно проме-
нящи се пазарни трендове и нужди.
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СЪДЪРЖАНИЕ
МОНТАЖНИ ПЕНИ

02..........ULTRA FAST 70 

02..........ULTRA FROST 70 

03..........GUN 65, лятна

03..........GUN 65, зимна

04..........GUN 45

04..........STD ERGO

05..........LEXY 20

05..........B1, пистолетна

06..........HAUSER PRO, пистолетна лятна

06..........HAUSER PRO, пистолетна зимна

07..........HAUSER PRO, ръчна

07..........ECO CLEANER

08..........ЧИСТИТЕЛ ЗА ЗАСЪХНАЛА ПЯНА

08..........ЕКСТЕРИОРНА ЛЕНТА ЗА ДОГРАМИ

09..........ПИСТОЛЕТИ ЗА PU ПРОДУКТИ

ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА

11..........ГИПСОКАРТОН 

11..........60 СЕКУНДИ 

12..........STYRO 753

12..........STYRO UNI

13..........STYRO PRO

13..........TBM

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

15..........FIX2 GT

15..........FIX2 CLEAR 

16..........CLASSIC FIX

16..........FIX MULTI USE

17..........ЛЕПИЛО ЗА ОГЛЕДАЛА RB-60

17..........FAST FIX

18..........STUKKO FIX

19..........ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

ХИМИЧЕСКИ АНКЕРИ

20..........EV I

20..........EV I I

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

21..........НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН ПЕРФЕКТНА БАНЯ

22..........УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН 

22..........САНИТАРЕН СИЛИКОН

23..........НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН

23..........АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

24..........ТУРБО АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

24..........ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН СИЛИКОН

25..........HAUSER УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

25..........HAUSER САНИТАРЕН СИЛИКОН

26..........ШПАКЛИ ЗА СИЛИКОН

26..........ОГНЕУСТОЙЧИВ КИТ ЗА КАМИНИ

27..........PU 45

27..........IG 77

28..........GS 75

28..........O 24

29..........ПИСТОЛЕТИ ЗА УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ПОКРИВИ

31..........EVOMER битумно хидроизолационно покритие

31..........EVOMER битумно-полимерен уплътнител

32..........EVOMER битумен грунд

32..........ABIZOL R

33..........ABIZOL 2KS

33..........DISPROBIT

34..........AQUA PROTECT

34..........ВОДОСТОП

35..........HYDRO 1K

35..........HYDRO 2K

36..........УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

36..........MULTIGRUNT

37..........CONTACT PREMIUM

УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ПОКРИВИ

39..........УПЛЪТНИТЕЛ ЗА МЕТАЛНИ ПОКРИВИ

39..........БИТУМЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ

40..........КАУЧУКОВ ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ

40..........X-TREME

41..........ЛЕПИЛО-УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПОКРИВ

ПРОДУКТИ ЗА ПОКРИВИ

41..........4 F

42..........БИТУМНА ЛЕНТА С АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ

42..........БИЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА ЛЕНТА

43..........ЛЕНТА ЗА КОМИНИ

43..........ПОКРИВНО ПАРОДИФУЗНО ФОЛИО

44..........ПРЕДПАЗЕН НАЙЛОН

44..........ЛЕНТИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

44..........ХАРТИЕНО БОЯДЖИЙСКО ТИКСО

44..........СИЛНОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА ТИП DUCT TAPE
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PU МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА

 Бърза професионална полиуретанова монтажна пяна с 
ултра висок добив на материал от флакона.

Приложение

Уплътняване при монтаж на профилни врати и прозорци; при инсталиране на рамки за врати и прозорци от всякакъв тип 
профили. Звуко- и термоизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на 
рамкови конструкции. Общи строителни работи.

Предимства

  Висок добив: до 77 литра

  Време за изрязване: 10 минути

  Пълно изсъхване: 90 минути

  Ниска вторична експанзия

  Висока термална и звукова изолация 
       – dB  ≤ 63, (λ) [W/mK] - 0,036

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Температура на въздуха +5°C до +30°C

Добив 70-77 литра

Вторична експанзия 30-50%

Време за изрязване 10 мин.

Пълно изсъхване след 90 мин.

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

МОНТАЖНИ ПЕНИ

ULTRA FAST 70

ЗИМНА PU МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА

 Бърза  професионална полиуретанова монтажна пяна с 
ултра висок добив на материал от флакона.

Приложение

Уплътняване при монтаж на профилни врати и прозорци; при инсталиране на рамки за врати и прозорци от всякакъв тип 
профили. Звуко- и термоизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на 
рамкови конструкции. Общи строителни работи.

Предимства

  Висок добив: до 77 литра

  Време за изрязване: 30 минути

  Пълно изсъхване: 120 минути

  Ниска вторична експанзия

  Висока термална и звукова изолация
       – dB]  ≤ 63, (λ) [W/mK] - 0,036

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Температура на околната среда  -20°C до +30°C

Добив 70-77 литра

Вторична експанзия 30-50%

Време за изрязване 30 мин.

Пълно изсъхване след 120 мин.

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

ULTRA FROST 70

87
0 м

л

87
0 м

л

Най-бързата монтажна пяна

Сертифицирано безопасна

Полага се и при - 20 °C

Сертифицирано безопасна

• Сертифицирана с клас SP от Шведския научно-изследователски институт по стандартизация, че по време на  
приложението не се отделят пари от метил дифенил диизоцианат (MDI).

• Класифицирана като строителен материал клас М1 от финландската Фондация за строително информация RTS, т.е. 
втвърдената пяна е без мирис и не отделя общи летливи органични съединения, формалдехид и амоняк

Брой в кашон: 12

Брой в кашон: 12
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МОНТАЖНИ ПЕНИ

МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА ЛЯТНА

 Професионална пистолетна монтажна пяна с добив от 
флакона до 65 литра и с минимална вторична експанзия.

Приложение

Професионален монтаж на врати и прозорци. Запълване и уплътняване на цепнатини, пукнатини и отвори. Звуко- и тер-
моизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. 
Общи строителни работи.

Предимства

  Изпитана акустична изолация до 61 dB*

  Висок добив до 65 л

  Формула с ниско налягане 
       (за предотвратяване на деформации)

  Иновативна дюза, без инцидентно
       изтичане на газ 

Добив 55-65 л

Време на обработка ≤ 30 мин

Околна температура +5°C до +30°C

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (лятна версия) 

GUN 65 

ЗИМНА PU МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА

 Професионална пистолетна монтажна пяна с добив от 
флакона до 65 литра и с минимална вторична експанзия. 

Приложение

Професионален монтаж на врати и прозорци. Запълване и уплътняване на цепнатини, пукнатини и отвори. Звуко- и тер-
моизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. 
Общи строителни работи.

GUN 65 

87
0 м

л

87
0 м

л

Предимства

  Изпитана акустична изолация до 61 dB*

  Висок добив до 65 л

  Формула с ниско налягане 
       (за предотвратяване на деформации)

  Иновативна дюза, без инцидентно
       изтичане на газ 

Технически параметри (зимна версия) 

Добив 55-65 л

Време на обработка ≤ 30 мин

Околна температура -10°C до +30°C

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Сертифицирано безопасна

Сертифицирано безопасна

• Сертифицирана с клас SP от Шведския научно-изследователски институт по стандартизация, че по време на  
приложението не се отделят пари от метил дифенил диизоцианат (MDI).

• Класифицирана като строителен материал клас М1 от финландската Фондация за строително информация RTS, т.е. 
втвърдената пяна е без мирис и не отделя общи летливи органични съединения, формалдехид и амоняк

Брой в кашон: 12

Брой в кашон: 12



04

МОНТАЖНИ ПЕНИ

ВСЕСЕЗОННА МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА

 Професионална пистолетна монтажна пяна с добив от 
флакона до 45 литра и с минимална вторична експанзия.

Приложение

Професионален монтаж на врати и прозорци. Запълване и уплътняване на цепнатини, пукнатини и отвори. Звуко- и тер-
моизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. 
Общи строителни работи.

Предимства

  Изпитана акустична изолация до 61 dB

  Формула с ниско налягане 
       (за предотвратяване на деформации)

  Иновативна дюза, без инцидентно
       изтичане на газ 

Добив 38-45 л

Време на обработка ≤ 30 мин

Околна температура -10°C до +30°C

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

GUN 45 

ВСЕСЕЗОННА МОНТАЖНА ПЯНА РЪЧНА

Приложение

Уплътняване при монтаж на профилни врати и прозорци; при инсталиране на рамки за врати и прозорци от всякакъв тип 
профили. Звуко- и термоизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на 
рамкови конструкции. Общи строителни работи.

Предимства

  ERGO апликатор за многократна 
 употреба (до 60 дни след първата)

  Изпитана акустична изолация 

  Формула с ниско налягане
 (за предотвратяване на деформации)

Добив до 42 литра

Време за работа ≤ 60 мин

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Температура на околната среда  -10°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

STD ERGO

75
0 м

л

75
0 м

л

Работи от -10°C до +30°C

Сертифицирано безопасна

Работи във  всички положения на флакона
- вертикално и хоризонтално

Работи от -10°C до +30°C

Сертифицирано безопасна

 Професионална пистолетна монтажна пяна с добив от 
флакона до 42 литра и с минимална вторична експанзия.

• Сертифицирана с клас SP от Шведския научно-изследователски институт по стандартизация, че по време на  
приложението не се отделят пари от метил дифенил диизоцианат (MDI).

• Класифицирана като строителен материал клас М1 от финландската Фондация за строително информация RTS, т.е. 
втвърдената пяна е без мирис и не отделя общи летливи органични съединения, формалдехид и амоняк

Брой в кашон: 12

Брой в кашон: 12
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30
0 м

л

75
0 м

л

МОНТАЖНИ ПЕНИ

ВСЕСЕЗОННА МОНТАЖНА ПЯНА РЪЧНА

  Професионална монтажна пяна с добив  от флакона до 
20 литра и с минимална вторична експанзия.

Приложение

Професионален монтаж на врати и прозорци. Запълване и уплътняване на цепнатини, пукнатини и отвори. Звуко- и тер-
моизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. 
Общи строителни работи.

Предимства

  Изпитана акустична изолация до 61 dB

  Формула с ниско налягане 
       (за предотвратяване на деформации)

Добив до 20 л

Време на работа ≤ 40 мин

Температура на околната среда -10°C до +30°C

Температура на флакона +10°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност)  

LEXY 20

ПРОТИВОПОЖАРНА МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА

  Високотехнологична полиуретанова пяна, която забавя горенето 
при пожар и ограничава разпространението на пламъците.

B1

Приложение

B1 запечатва отворите на вратите и прозорците срещу разпространяването на дим, не се запалва като продукт, не се 
разтопява и не се стича под въздействието на огън.

Професионален монтаж на врати и прозорци. Запълване и уплътняване на цепнатини, пукнатини и отвори.  Звуко- и тер-
моизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. 
Общи строителни работи. 

Предимства

  Клас устойчивост на огън 
       EI 240 EN 13501-2:2008, B1 DIN4102

  Притежава Европейско техническо 
      одобрение – ЕТА

  Запалва до тлеене и изгасва сама

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Добив до 42 л

Температура на флакона +10°C до +30°C

Противопожарен клас B1

Работи във  всички положения на флакона
- вертикално и хоризонтално

Работи от -10°C до +30°C

Сертифицирано безопасна

• Сертифицирана с клас SP от Шведския научно-изследователски институт по стандартизация, че по време на  
приложението не се отделят пари от метил дифенил диизоцианат (MDI).

• Класифицирана като строителен материал клас М1 от финландската Фондация за строително информация RTS, т.е. 
втвърдената пяна е без мирис и не отделя общи летливи органични съединения, формалдехид и амоняк

Сертифицирано безопасна

Брой в кашон: 12

Брой в кашон: 12
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МОНТАЖНИ ПЕНИ

МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА ЛЯТНА

Приложение

За  монтаж на врати и прозорци. Звуко- и термоизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни 
трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. Общи строителни работи.

HAUSER PRO

75
0 м

л

 Пистолетна монтажна пяна с добив от флакона до 
42 литра и с минимална вторична експанзия. 

Предимства

  Изпитана акустична изолация

  Формула с ниско налягане 
      (за предотвратяване на деформации)

Добив до 42 л

Време за изрязване от 30 до 40 мин.

Температура на околната среда +5°C до +30°C

Температура на флакона +15°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

75
0 м

л

МОНТАЖНА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА ЗИМНА

  Пистолетна монтажна пяна с добив от флакона до 
42 литра и с минимална вторична експанзия. 

HAUSER PRO

Приложение

За  монтаж на врати и прозорци. Звуко- и термоизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни 
трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. Общи строителни работи.

Предимства

  Изпитана акустична изолация

  Формула с ниско налягане 
      (за предотвратяване на деформации)

Добив до 42 л

Време за изрязване от 30 до 40 мин.

Температура на околната среда -10°C до +30°C

Температура на флакона +5°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност)  

Брой в кашон: 12
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ECO CLEANER

75
0 м

л

МОНТАЖНА ПЯНА РЪЧНА

  Mонтажна пяна с добив от флакона до 41 литра и с минимална 
вторична експанзия.

HAUSER PRO

Приложение

За  монтаж на врати и прозорци. Звуко- и термоизолация. Запълване и уплътняване на отвори, фуги, кабелни и тръбни 
трасета. Уплътняване на рамкови конструкции. Общи строителни работи.

Добив до 41 л

Време за изрязване от 30 до 40 мин.

Температура на околната среда +5°C до +30°C

Температура на флакона +15°C до +30°C

Противопожарен клас F/B3

Предимства

  Изпитана акустична изолация

  Формула с ниско налягане 
      (за предотвратяване на деформации)

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

МОНТАЖНИ ПЕНИ И АКСЕСОАРИ

50
0 м

л

 Универсален препарат за отстраняване на невтвърдена 
полиуретанова пяна и лепило. 

Приложение

За отстраняването на невтвърдени (неполимеризирали) полиуретанови пяни, лепила и уплътнители. За почистване на 
дюзите и дулата на апликатори тип пистолет. Отличен за обезмасляване на работни повърхности (стъкло, стомана, 
дърво) преди приложение на полиуретан или силикон. Безопасно за ПВЦ повърхности и за повечето други пластмаси.

Предимства

  Отстранява лесно втвърден полиуретан

  Идеален за почистване и поддръжка на 
 инструменти

  Цялостно обезмаслява повърхностите за  
 приложение

  Не е агресивен към PVC и повечето от 
 другите пластмаси

  Бързо действие

  Мощни фунгицидни и анти-бактериални   
 качества

  Ниско съдържание на ацетон

Произведен в съответствие със стандарт ISO 9001

Технически параметри

Брой в кашон: 12

ЧИСТИТЕЛ ЗА МОНТАЖНА ПЯНА
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Брой в кашон: 12

ЛЕНТИ И АКСЕСОАРИ

ЕКСТЕРИОРНА ЛЕНТА ЗА ДОГРАМИ

Приложение

За плътна изолираща връзка между стени и рамките на вратите и прозорците, с цел осигуряване на бариера срещу про-
никване на влага в помещението. Състои се от висококачествена пароизолационна мембрана, което гарантира оптимал-
на стойност на Sd ≥ 50 m, покрита от двете страни с нетъкан полипропилен.

Предимства

  Подходяща за външна употреба

  Висока дищаща способност

  Устойчива на дъжд

  Лесна за употреба

  Може да се шпаклова и боядисва

Ширина 7, 10, 15 см

Дължина 30 м

Технически параметри

Приложение

Премахва засъхнала полиуретанова пяна от всякакви повърхности като профили на врати и прозорци, подпрозоречни 
первази, подове и дрехи. Бързо действие без увреждане на обработените повърхности.*

Предимства

  Отстранява лесно втвърден полиуретан

  Не е агресивен към PVC и повечето от 
 другите пластмаси

  Бързо действие

* винаги пробвайте предварително върху малка повърхност
   преди да започнете цялостното почистване.

Технически параметри

ЧИСТИТЕЛ ЗА ЗАСЪХНАЛА ПЯНА

 Професионален почистващ препарат с висока ефективност.

10
0 м

л
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ПИСТОЛЕТ ЗА PU ПРОДУКТИ (ПЕНИ И ЛЕПИЛА)

Приложение

Високачествен пистолет за полагане на поли-
уретанови пени и лепила с подходящ вентил за 
закрепване.

Предимства

  Бюджетен пистолет за PU пяна

  Лек и удобен за работа

  Лесно почистване

Тяло пластмаса

Спусък пластмаса

Дръжка пластмаса (син)

Цев алуминий

Технически параметри

ECO SLIM 

ПИСТОЛЕТ ЗА PU ПРОДУКТИ (ПЕНИ И ЛЕПИЛА)

Приложение

Високачествен пистолет за полагане на поли-
уретанови пени и лепила с подходящ вентил за 
закрепване. Нова генерация вентил за гаранти-
ран висок добив. Вентилът се отваря механично 
чрез контакт с дюзата и не се влияе от налагя-
нето във флакона.

Предимства

  До 30 % повече добив, благодарение на 
 иновационния вентил

  Много лек и комфортен при работа

Тяло хром алуминий

Спусък стомана

Дръжка пластмаса (син)

Цев хром алуминий

Игла стомана

Дюза мед

Вентил тефлонизиран метал

Технически параметри

MAX CALIBER 30 

ПИСТОЛЕТИ ЗА PU ПРОДУКТИ

ПИСТОЛЕТ ЗА PU ПРОДУКТИ (ПЕНИ И ЛЕПИЛА)

Приложение

Професионален пистолет за полагане на поли-
уретанови пени и лепила с подходящ вентил за 
закрепване. Позволява прецизно нанасяне и кон-
трол на струята.

Предимства

  Алуминиева незалепваща конструкция с   
 тефлоново покритие

  Дюза: мед

  Лек и удобен за работа

  Лесно почистване

Технически параметри

GRAPHIT PRO 

Тяло алуминий с тефлоново покритие

Спусък алуминий

Дръжка пластмаса

Цев алуминий

Игла стомана

Дюза мед

Вентил ново поколение тефлонизиран метал
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ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА

75
0 м

л

75
0 м

л, 
30

0 м
л;

ГИПСОКАРТОН

УНИВЕРСАЛНО PU ЛЕПИЛО

60 СЕКУНДИ

Приложение

За моментално залепване на гипсокартон и OSB бордове, декоративни елементи, подпрозоречни первази, преградни сте-
ни, стъпала, топлоизолационни плочи. Върху основи от бетон, тухли, газобетон, дърво, OSB, метал, PVC и други.

Предимства

  Без грундиране

  Без експанзия
Разход / с една опаковка 40 м 

лепилни ивици

Цвят розово-жълт

Фиксиране моментално

Време за корекции < 5 мин

Пълно изсъхване 24 часа

Работна температура 0°C до +35°C

Температура на флакона +10°C до +30°C

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

3D Control Технология

TYTACK Технология

Лепи здраво почти всичко

500 кг/дм2

Разход / с една опаковка до 10 м2 

Цвят зелен

Фиксиране моментално

Време за корекции < 5 мин

Следваща операция: 
фугиране, шпакловане, боядисване

30 мин след 
залепване

Работна температура +5°C до +30°C

Температура на флакона +10°C до +30°C

Приложение

С моментално залепванене, възможност за компенсиране на неравности, прецизен монтаж и отлична адхезия. 
Върху основи от бетон, керамични и бетонови тухли, газобетон, дърво, OSB, метал, PVC и др.

Предимства

  3D нивелиране

  Без вторично раздуване

  Моментално фиксиране

  Възможност за корекции

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност)  

Брой в кашон: 12

  PU лепило за залепване на плоскости  от 
гипсокартон, циментофазер и магнезий 



12

PU ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ, ПИСТОЛЕТНО

STYRO 753

PU ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ, РЪЧНО

STYRO UNI

75
0 м

л

75
0 м

л

ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА

Приложение

Подходящо и за уплътняване на фугите между топлоизолационните плочи с цел предотвратяване на топлинни мостове. 
За лепене на EPS, XPS и  минерална вата. Върху основи от бетон, керамични и бетонови тухли, газобетон, дърво, OSB, 
метал, PVC и др.

Предимства

  Отлични топлоизолационни
 характеристики

  Редукция на топлинни мостове

  Здраво и устойчиво залепване

  Водоустойчиво

  Формула с ниско налягане 
 - без деформации

Добив до 14 м2

Работна температура 0°C до +30°C

Температура на флакона +10°C до +30°C

Отворено време ≤ 5 мин

Време за корекции ≤ 15 мин

Дюбелиране след 2 ч

Коефициент на топлопроводимост (λ) < 0,036 W/mK

Пожароустойчивост F/B3

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Приложение

Подходящо и за уплътняване на фугите между топлоизолационните плочи с цел предотвратяване на топлинни мостове. 
За лепене на EPS, XPS и  минерална вата. Върху основи от бетон, керамични и бетонови тухли, газобетон, дърво, OSB, 
метал, PVC и др.

Предимства

  Отлични топлоизолационни 
 характеристики

  Редукция на топлинни мостове

  Здраво и устойчиво залепване

Работна температура 0°C до +30°C

Температура на флакона +10°C до +30°C

Отворено време ≤ 5 мин

Време за корекции ≤ 15 мин

Дюбелиране след 2 ч

Коефициент на топлопроводимост (λ) < 0,036 W/mK

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

  Полиуретаново лепило  за лепене на топлоизолационни 
плочи на фасадни стени, покриви и основи на сгради.

 Полиуретаново лепило  за лепене на топлоизолационни 
плочи на фасадни стени, покриви и основи на сгради.

7 пъти по-лесно 
5 пъти по-здраво

3 пъти по-бързo

*от обикновените циментови лепила



13

ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА

75
0 м

л

75
0 м

л

БЪРЗО ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

Oписание 

Полиуретаново лепило за всякакви топлоизолационни плоскости - EPS, XPS, вата. Перфектно за критични основи: ламари-
на при метални конструкции, дърво, OSB, ламинат и други.

Предимства

  Коригиране на неравности до 30 мм

  Експресен монтаж, залепва моментално

  Може да се дюбелира след 2 часа

  Елиминира топлинните мостове

Добив от флакон 6-10 м²

Пълно време за втвърдяване 24 часа

Максимално отворено време  ≤ 5 минути

Време за корекции ≤ 10 минути

Коефициент на топлопроводимост (λ) [W/m*K] 0,036

Клас на горимост B2

Разходна норма 100 мл/м2

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност)  

STYRO PRO

PU ЛЕПИЛО ЗА ЗИДАНЕ НА ТУХЛИ И ГАЗОБЕТОН 
ПИСТОЛЕТНО

ЛЕПИЛО ЗА ЗИДАНЕ TBM

Приложение

Подходящо за зидане на калибровани тухли и блокове от керамика, газобетон и бетон.

Предимства

  Набира пълна якост след 24 часа

  По-силно залепване

  Сеизмична устойчивост

  Елиминира топлинни мостове

  По-бързо и по-чисто зидане

Добив от флакон до 12 м2

Температура на полагане -10°C до +30°C

Температура на опаковката +10°C до +30°C

Време за първоначално свързване 2 часа

Време за пълно свързване 24 часа

Време за корекции ≤ 3 мин.

Термична проводимост (λ) < 0,036 W/mK

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 

В ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Приложение

  Залепване на топлоизолационни плоскости
  Запълване на фуги между плоскости
  Най-доброто решение за графитен EPS

Брой в кашон: 12

Работи и при -10°C   
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29
0 м

л

29
0 м

л

СУПЕР СИЛНО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

FIX2 GT

ЛЕПИЛО-УПЛЪТНИТЕЛ

FIX2 CLEAR

Приложение

Благодарение на изключително високата еластичност може да се използва за структурно лепене на нестабилни кон-
струкции. Отлична адхезия към повечето строителни основи като естествени камъни, тухлени зидове, бетон, стъкло, 
дърво, стиропор, пластмаси (с изключение на PE, PP, тефлон).  За вътрешна и външна употреба.

Предимства

  Химически неутрално, не съдържа 
 разтворители или изоцианати

  Силно и еластично

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 6

HI TACK Моментално залепване 5 сек.

Сила на крайно залепване 400 кг/ 10 см2

2 накрайника в комплекта

Предимства

  Химически неутрално, не съдържа 
 разтворители или изоцианати

  Не причинява корозия на металите

  Не уврежда чувствителните повърхности

  Експресен монтаж, залепва моментално

Приложение

Отлична адхезия към повечето материали, използвани в строителството (без PE, PP, PTFE и битум). Създава много из-
дръжлива адхезия на елементите, които могат да бъдат натоварени с натиск след около 30 минути, и достига пълната 
сила на залепване след около 3 часа. Подтиска вибрациите, устойчиво е на атмосферни влияния, ултравиолетова радиа-
ция и на химическо въздействие. За вътрешна и външна употреба.

Цвят бял

Първоначално залепване 5 сек.

Първоначална якост след 30 мин.

Пълно изсъхване (якост 400 кг/ 10 см2) след 3 часа

Температурна устойчивост след пълно втвърдяване -40°C до +90°C

Температура на полагане +5°C до +30°C

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност)  

Брой в кашон: 6

Създава невидима връзка

250 кг/ 10 см2

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

  НА БАЗА MS ПОЛИМЕРИ

  Иновативно лепило, базирано на най-актуалната техноло-
гия хибридни полимери, с много бързо първоначално залепване 
и ускорено изсъхване.

Цвят прозрачно

Време за работа 10-15 мин.

Време за пълно изсъхване 4 мм/ 24 часа

Работна температура +5°C до +30°C

  НА БАЗА MS ПОЛИМЕРИ, КРИСТАЛНО

  Хибридно лепило-уплътнител за всички видове строителни 
материали.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ЛЕПИЛО НА КАУЧУКОВА ОСНОВА

CLASSIC FIX

МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ЛЕПИЛО НА БАЗАТА НА СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК

Приложение

Препоръчва се за лепене на бетонни елементи, пластмаси, дърво, гипсови елементи, летви, панели и дъски, розетки и 
корнизи от пластмаса. За монтаж на термо и звукоизолиращи материали.

FIX MULTI USE RB-20

29
0 м

л

29
0 м

л

Прозрачно

220 кг/м2

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

Приложение

За залепване на лайстни, плоскости от пластмаса, метал, дървени елементи, кантове, розетки, гипсови корнизи, лепене 
на термо и акустични материали. Отлична адхезия към метал, дърво, бетон,
тухлени зидарии и пластмаса (без PE, PP и тефлон). 

Предимства

  Силно и бързо залепване

  Създава силна, устойчива и невидима 
 връзка

  Нисък разход

  Бързо първоначално залепване

Цвят прозрачно

Време за работа 3-5 мин.

Работна температура +10°C до +25°C

Време за пълно изсъхване до 48 часа

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Предимства

  Над 100 приложения

  Много здрава връзка

  Без толуен

  Лесно за нанасяне

Цвят бежов

Време за работа 10-15 мин.

Време за окончателно втвърдяване до 72 часа

Работна температура +10°C до +25°C

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

  Монтажно лепило за широк спектър от строителни 
материали, за външно и вътрешно приложение. 

220 кг/м2

 Монтажно лепило за довършителни работи за  
външно и вътрешно приложение. 
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29
0 м

л

29
0 м

л

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА БАЗАТА НА СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК

ЛЕПИЛО ЗА ОГЛЕДАЛА RB-60

ЕДНОКОМПОНЕНТНО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА ВОДНА ОСНОВА

FAST FIX

Приложение

Лепене на топлоизолационни и акустични материали, декоративни елементи, первази, подови панели, бордове, керамични 
плочки. За вътрешна и външна употреба.

Предимства

  Екологично

  Без мирис

Не уврежда амалгамата 

250 кг/м2

Предимства

  Изключително здраво залепване

  Влагоустойчиво

  Не предизвиква корозия на сребърната 
 амалгама на огледалото

  Създава трайна гъвкава и здрава връзка

  Без толуен

Приложение

Препоръчва се за монтаж на огледала на всички основни строителни повърхности като бетон, пластмаса, дърво, гипс, 
тухлени зидове, пенополистироли, керамика и др. Устойчиво на влага, подходящо за бани, кухни и мокри помещения.

Цвят бежов

Време за работа 10-20 мин.

Време за окончателно втвърдяване до 72 часа

Време за работа 3-5 мин.

Работна температура +10°C до +25°C

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност)  

Брой в кашон: 12

200 кг/м2

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА

  Монтажно лепило за поставяне на огледала. 

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят бял

Време за работа 10 - 20 мин.

Време за окончателно втвърдяване до 48 часа

Работна температура +10°C до +30°C

Температурна устойчивост -20°C до +60°C

  За залепване на различни видове строителни материали, които се 
използват в довършителни и ремотни дейности към порьозни основи 
като: бетон, мазилка, дърво, шперплат, гипсокартон и гипсови основи.
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МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА БАЗА АКРИЛНА ДИСПЕРСИЯ

STUKKO FIX

29
0 м

л

180 кг/м2

Приложение

За лепене на декоративни елементи: корнизи от гипс и полистирен, лайстни, таванни розетки и други. Отлична адхезия 
към повечето строителни материали като дърво, бетон, тухли, мазилка и полистирен (стиропор). 

Предимства

  Супер бяло

  Силно и устойчиво

  Може да се шкури, шлайфа и боядисва

  Може да се полага мазилка върху 
 изсъхналия материал

Цвят бял

Време за работа 15-20 мин.

Време за окончателно втвърдяване 24 часа

Работна температура над +10°C

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

  За залепване на декоративни елементи.

МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА
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ПРОДУКТОВ СЕЛЕКТОР

FIX2 GT
FIX2 

CLEAR
CLASSIC 

FIX
FIX MULTI 

USE

ЛЕПИЛО ЗА 
ОГЛЕДАЛА 

RB-60
FAST FIX

STUKKO 
FIX

MS полимерна
основа

Каучукова 
основа

Водна 
основа

Сила на
залепване ++++ +++ ++ +++ +++ ++ ++

Бързина на
залепване +++ ++ ++ ++ ++ +++ ++

Сила на начална
якост ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++

Еластичност +++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++

Универсално

Без мирис

Влагоустойчивост

Цвят Бял Прозрачен Прозрачен Бежов Бежов Бял Бял

Дърво

Полистирен

Метал

Бетон

Стъкло

Огледала

Пластмаса

Керамика

Камък

MDF

OSB
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ХИМИЧЕСКИ АНКЕР

EV I

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР НА БАЗА ВИНИЛ EСТЕРНА СМОЛА, 
БЪРЗОСЪХНЕЩ

Приложение

За фиксиране и анкериране на шпилки, арматурно желязо или всякакви крепежи като куки, винтове и други. За тежки и 
критични апликации в зидарии и бетон – за монтаж на климатични системи, паркинг системи, тежки съоръжения. За 
вътрешна и външна употреба.

EV II

31
0 м

л

31
0 м

л

До 800 кг натоварване

С 2 накрайника

Нанася се със стандартен пистолет

Приложение

Най-често се използва при монтажа на парапети, тенти, и други тежки и отговорни конструкции. Отлично решение 
при необходимост от монтаж в близост до ръба на основата – например, парапети и сателитни чинии. За вътрешна и 
външна употреба.

Предимства

  Подходящ за апликация в близост до ръбове

  Лесен за употреба

Температура 
на основата

Време за 
работа

Време за 
втвърдяване

-5°C 50 мин. 90 мин.

+5°C 12 мин. 50 мин.

+15°C 6 мин. 35 мин.

+25°C 3 мин. 30 мин.

Брой в кашон: 5

Предимства

  Подходящ за апликация в близост 
 до ръбове

  Подходящ за подводна апликация

  Негорим и без опасни вещества

  Много висока устойчивост на химикали

  Много добри термални и механични 
 характеристиkи

  Европейско техническо одобрение 
 - ETA сертификат

Компресивна сила (ASTM 695) 58,4 N/мм2

Якост на опън (ASTM 638) 14,5 N/мм2

Якост на огъване (ASTM 790) 26,5 N/мм2

Модул на еластичност 4941 N/мм2

Модул на огъване 4472 N/мм2

Плътност на сместа 1,65 г/см3

Технически параметри 

Брой в кашон: 5

  Химически анкер се използва за монтаж на всякакъв тип 
съединения и конструкции към основи, като: бетон, тухла, 
камъни и други.

 Създава ефективно, здраво и химически резистентно 
анкериране. Подходящ е за използване върху влажни 
основи.

ХИМИЧЕСКИ АНКЕРИ И ДЮБЕЛИ

До 2000 кг натоварване

С 2 накрайника

Нанася се със стандартен пистолет

Външен диаметър 15, 20 мм

Дължина 85 мм

Отвор за шпилка М8 - М10 мм

Размери Д / Ш / В 86 / 86 / 22 мм

3. Kotwy chemiczne i mechaniczne 3. Kotwy chemiczne i mechaniczne
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ŻYWICA EPOKSYDOWA EVOLUTION III OPIS 
Żywica epoxydowa Evolution III jest dwukomponentowym systemem 
żywicznym na bazie żywicy  epoksydowej. Żywica epoksydowa jest bezza-
pachowym i bezrozpuszczalnikowym produktem mającym bardzo dużą 
odporność na substancje chemiczne. Evolution III to najwyższe parametry 
nośności i wytrzymałości.

ZASTOSOWANIE 
- doskonałe parametry nośności szczególnie przy kotwieniu prętów zbrojeniowych;
- żywica epoksydowa może być używana w warunkach mokrego podłoża oraz 

pod wodą;

ZALETY
- żywica epoksydowa nie podlega skurczowi podczas procesu utwardzania;
- doskonałe parametry nośności przy zróżnicowanych głębokościach zakotwienia;
- długi czas instalacji pozwalający na wypełnianie głębokich i szerokich otworów;
- system bezrozpuszczalnikowy.

SPOSÓB MONTAŻU 

PODŁOŻE

AT-15-7852/2008

ROZMIAR 
GWINTU 
(mm) (d)

ŚREDNICA 
OTWORU 

W 
PODŁOŻU 
(mm) (d0)

Średnica 
otworu w 
elemencie 

mocowanycm 
(mm) (df)

Standardowa 
głębokość 
osadzenia
w betonie 
(mm) (hef)

Rekomen-
dowany 
moment 

dokręcania 
(Nm) (Tinst)

Orientacyjna ilość 
zamocowania z 

ładunku 300 ml*

Orientacyjna ilość 
zamocowania z 

ładunku 380 ml*

M8 10 9 80 11 60 80

M10 12 11 90 22 42 58

M12 14 13 110 38 30 39

M16 18 17 125 95 20 25

M20 24 22 170 170 6 7

M24 28 26 210 260 5 5

M30 35 33 280 480 1 1

Beton = 30 N/mm2 (C20/25)

Nośność charakterystyczna (kN) Nośność obliczeniowa (kN) Nośność rekomendowana (kN) Odległość od krawędzi (kN)

ROZMIAR Siła wyrywająca 
(Nrk)

Siła ścinająca 
(Vrk)

Siła wyrywająca 
(Nrk)

Siła ścinająca 
(Vrk)

Siła wyrywająca 
(Nrk)

Siła ścinająca 
(Vrk)

Siła wyrywająca 
(Ccr,N)

Siła ścinająca 
(Ccr,N)

Odległość 
między kotwami

M8 21,5 16,8 11,9 12,8 8,5 9,2 80 100 100

M10 33,8 20,2 17,8 17,9 12,8 12,8 90 130 130

M12 52,9 23,2 26,1 19,8 18,7 27,8 110 150 140

M16 73,4 52,4 36,3 44,7 26,0 32,0 130 170 170

M20 110,2 78,8 52,5 67,9 37,5 48,5 150 190 210

M24 136,1 106,5 63,7 85,6 45,5 61,2 190 240 240

M30 283,1 123,5 118,9 98,9 85,0 70,7 300 350 350

RODZAJE ŻYWIC

PARAMETRY INSTALACYJNE

PARAMETRY INSTALACYJNE

PARAMETRY NOŚNOŚCI MOCOWANIA PRZY ZAKOTWIENIU STANDARDOWYM*

* w betonie przy standardowej głębokości zakotwienia. Dane mają charakter poglądowy.* Parametry podane dla pręta M12. Pełne utwardzenie badane po 24 h.

* dane producenta, szczegółowe informacje w Aprobacie Technicznej.

INDEKS Pełna nazwa

F-G-EVO3-400 Żywica epoksydowa 400 ml 10

INDEKS Pełna nazwa

F-G-AK-DR-300 Dozownik ręczny do żywicy 165/300 ml 1

F-G-AK-DR-380 Dozownik ręczny do żywicy 380 ml 1

F-G-AK-DR-400 Dozownik ręczny do żywicy 400 ml 1

INDEKS Pełna nazwa

F-G-AK-KM-A Końcówka mieszająca do żywicy poliestrowej, 
viniloestrowej i epoksydowej

5 100

INDEKS
 ø 

wiercenia 
(mm)

 ø zew 
(mm)

 ø wew 
(mm)

ø pręta 
(mm) L

F-G-AK-TP12x050 12 12 10 do M8 50 6 120

F-G-AK-TP15x085 16 15 13 M10,  M12 85 6 120

F-G-AK-TP15x130 16 15 13 M10,  M12 130 6 120

F-G-AK-TP20x085 22 20 18 M14,  M16 85 6 120

INDEKS
 ø 

wiercenia 
(mm)

 ø zew 
(mm)

 ø wew 
(mm)

ø pręta 
(mm) L

F-G-AK-TM12x1000 12 11  9,5       do M8 1000 5

F-G-AK-TM16x1000 16 15  13,5       M10, M12 1000 5

F-G-AK-TM22x1000 22 20  19,0       M14, M16 1000 5

F-G-AK-TM26X1000 26 24  22,5       M18, M20 1000 5

Temperatura podłoża (°C) Czas instalacji (min)
Czas pełnego 
utwardzenia 

(min)*

25 15 300

20 16 360

15 18 420

5 21 600

DOZOWNIKI RĘCZNE

KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE DO KOTWY 
CHEMICZNEJ

TULEJE SIATKOWE PLASTIKOWE DO PUSTYCH 
PRZESTRZENI

TULEJE SIATKOWE STALOWE DO PUSTYCH 
PRZESTRZENI

OPIS 
Końcówka mieszająca ze standardowym gwintem do kartuszy o pojemności 
165, 300, 380, 400 ml, pozwalająca na prawidłowe wymieszanie komponentów.

ZASTOSOWANIE 
- aplikowanie kotew chemicznych. 

OPIS 
Tuleja plastikowa danej długości o strukturze siatkowej z kapturkiem 
blokującym, stosowana do porowatych materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIE 
-  ogranicza zużycie kotwy chemicznej 
- kapturek blokujacy zapobiega wyciekaniu kotwy chemicznej w trakcie 

mocowania „od dołu” czyli w sufitach, stropach, itp.

OPIS 
Druciana, stalowa tuleja o strukturze siatkowej i długości 1000 mm do porowatych 
materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIE 
- ogranicza zużycie kotwy chemicznej;
- umożliwia właściwe osadzenie prętów gwintowanych;
- po przycięciu do potrzebnej długości umożliwia prawidłowe zamocowanie 

wszelkich łączników stosowanych do kotew chemicznych (szpilki gwintowane, 
pręty żebrowane, wkręty, haki, itp.).

ДЮБЕЛИ

ДЮБЕЛИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНКЕРИ Технически параметри 

Технически параметри 

Твърдост (ASTM695) 56 N/мм2

Сила на опън (ASTM638) 10 N/мм2

Сила на огъване (ASTM790) 16 N/мм2

Индекс на еластичност 3034 N/мм2

Индекс на огъване 3462 N/мм2
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НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН ПЕРФЕКТНА БАНЯ

Приложение

За уплътняване около вани, умивалници, душове, кухни. Фугиране на фуги в плочки и ъглови връзки. Отлично прилепване
към санитарни повърхности, подходящ за PVC вани. Последваща устойчивост към почистващи препарати. 
За вътрешна и външна употреба.

Предимства

  Без миризма и без съединения MEKO  
 (метил етил кетоксим)

  Не пожълтява

  Не уврежда повърхностите

  Висока UV устойчивост

  Лесен за екструдиране с пистолет

  Лесен за нанасяне

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят бял, прозрачен

Време за образуване на ципа 5-30 мин.

Температура на полагане  +5°C до +40°C

Температурна стабилност  -40°C до +100°C

Време на изсъхване 2-3 мм за 24 часа

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

www.tytan.bg

15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
на силиконовата фуга 
срещу плесен и мухъл

БЪРЗОСЪХНЕЩ СИЛИКОН С ФУНГИЦИДИ
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  Силикон за широкоспектърна употреба при ремонтни и 
строителни работи. 

28
0 м

л

УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

Приложение

За разширителни фуги при строителство на сгради, уплътняване на врати и прозоречни рамки, както и в строителство-
то на метални конструкции. Силна адхезия към стъкло, метал, керамика, дърво и повечето пластмаси. Препоръчва се за 
защита на полиуретанова пяна от UV лъчите. За вътрешна и външна употреба.

Предимства

  UV устойчивост

  Трайно еластичен

  Не задържа плесен, мухъл и гъбични

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят бял, прозрачен, сив, черен, кафяв

Време за образуване на 
ципа

15-25 мин.

Адаптиране към движение ±20 %

Твърдост по метода Shore ≈ 20

Температурна стабилност -40°C до +100°C

Отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 
за уплътнители тип F, клас 20LM.

САНИТАРЕН СИЛИКОН

28
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Антибактериален

  Силикон с фунгициди за уплътняване в помещения с 
повишена влажност.

Приложение

За уплътняване около вани, умивалници, душове, кухни. Фугиране на фуги в плочки и ъглови връзки. Отлично прилепване 
към санитарни повърхности, особено към глазирана керамика. Последваща устойчивост към почистващи препарати. За 
вътрешна и външна употреба.

Предимства

  Високоеластичен

  Устойчив на вода и ултравиолетови лъчи

  Защита срещу мухъл и гъбички

  Устойчивост на стареене и напукване

  Устойчиви цветове

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят бял, прозрачен

Време за образуване на ципа 15-25 мин.

Адаптиране към движение ±20 %

Твърдост по метода Shore ≈ 20

Температурна стабилност -40°C до +100°C

Отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 
за уплътнители тип F, клас 20LM.

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ
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  За всякакви вътрешни и външни фуги с малко разширение 
или свиване.

28
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АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Приложение

За запълване и уплътняване на пукнатини в стени, тавани, ъгли и первази. За уплътняване около рамките на прозорци и 
врати. Много подходящ при довършителни дейности на сухото строителство.

Предимства

  Не се влияе от високи и ниски 
 температури

  Устойчивост на UV лъчи и атмосферни   
 въздействия

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 24

За корекции преди боядисване

Цвят бял

Време за образуване на ципа 10-25 мин.

Адаптиране към движение ±7.5 %

Температурна стабилност -20°C до +80°C

Отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 за
уплътнители тип F, клас 7.5LM.

НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН Антибактериален

 Силикон без мирис, подходящ за широк спектър 
вътрешни и външни приложения.

Приложение

За уплътненявне между стъклопакета и прозореца или рамките на вратите, между преградни стени, направени от метал 
или стъкло, както и за връзки около мивки, бани, душкабини, душове. За вътрешна и външна употреба.

Предимства

  Не се влияе от високи и ниски 
 температури

  Устойчив на плесен и гъбички

  Много добро свързване с повърхностите  
 на повечето конструкции

  Съдържа фунгициди

  Устойчивост на UV лъчи и атмосферни   
 въздействия

  Почти несвиваема гъвкава фуга

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят прозрачен

Време за образуване на ципа 5-15 мин.

Адаптиране към движение ±20 %

Твърдост по метода Shore ≈ 18

Температурна стабилност -40°C до +120°C

Отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 
за уплътнители тип F, клас 20LM.

28
0 м

л

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ
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СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

ТУРБО АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ За бързи корекции преди боядисване

 За всякакви вътрешни и външни фуги с малко 
разширение или свиване.

Приложение

За запълване и уплътняване на пукнатини в стени, тавани, ъгли и первази. За уплътняване около рамките на прозорци 
и врати. Много подходящ при довършителни дейности на сухото строителство. Може да се прилага и при фугиране на 
пукнатини по фасади. За вътрешна и външна употреба.

Предимства

  Не се влияе от високи и ниски 
 температури

  Устойчивост на UV лъчи и атмосферни   
 въздействия

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят бял, прозрачен

Температура на работа +5°C до +40°C

Температурна устойчивост -20°C до +80°C

Еластичност 7,5%

28
0 м

л

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН СИЛИКОН

28
0 м

л

До 315°C

  Втвърдява при влага, като образува гъвкаво и трайно 
уплътнение без да губи своята еластичност.

Приложение

За уплътняващи съединения, изложени на високи температури, за уплътняване на комини и вентилационни тръби и кли-
матични инсталации. В автомобилната индустрия – уплътняване, течни гарнитури за скоростни кутии и водни помпи.

Предимства

  Бързо втвърдяване

  Устойчивост на високи и ниски 
 температури

  Не се влияе от петрол и автомобилни 
 течности

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят червен

Плътност 1,03 г/cм3

Време за образуване на ципа от 10 до 20 мин.

Скорост на втвърдяване 3 мм на ден

Температура на работа +5°C до +40°C

Термична устойчивост (до +315°C пикова 
стойност)

-6°C до +260°C

Еластичност 7,5%
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СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

26
0 м

л

HAUSER

Приложение

Съединения около мивки, вани, умивалници, душове, душкабини и басейни възстановяване на фуги на керамични плочки. 
Уплътняване в домакинството и при проекти „направи си сам“.

Предимства

  Съдържа фунгициди

  Гъвкав и устойчив

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят прозрачен, бял

Време за образуване на ципа 15-25 мин.

Норма на втвърдяване ≈ 2 мм след 24 ч .

Твърдост по метода Shore ≈ 14

Температурна стабилност -40°C до +100°C

САНИТАРЕН СИЛИКОН

  Силикон за уплътняване, устойчив на плесен.

HAUSER

Приложение

Уплътняване около рамките на прозорци и врати. За защита на полиуретановата пяна от слънчева светлина, уплътнява-
не в домакинството и при проекти „направи си сам”.

Предимства

  Силна адхезия към повечето материали

  Гъвкав и траен

  Ниска степен на свиване

  Устойчив на атмосферните условия

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят прозрачен, бял

Време за образуване на ципа 15-25 мин.

Норма на втвърдяване ≈ 2 мм след 24 ч .

Твърдост по метода Shore ≈ 14

Температурна стабилност -40°C до +100°C

УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

 Силиконов уплътнител за вътрешно и външно 
уплътняване.

26
0 м

л
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СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

ОГНЕУСТОЙЧИВ КИТ ЗА КАМИНИ С добавени стъкловлакна 

 Огнеупорен продукт, подходящ за поправки и запълване на пукнатини, 
съединения и цепнатини в горивни камери, пещи, горелки и комини.

Приложение

Добавянето на стъкловлакна образува димонепропусклив слой, който не се разширява или свива. За запечатване на фуги, 
пукнатини и цепнатини в камини, печки, горелки и комини. Не е подходящ за централно отопление, газови инсталации и 
приложения, които изискват гъвкави свръзки.

Предимства

  Термична издръжливост до +1500°C

  Огнеупорна и трайна спойка

  Добра адхезия към метал, тухли и бетон

  Без азбест

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят черен

Плътност 2,00 г/cм3

Скорост на втвърдяване около 24 ч, в зависимост от 
дълбочината на пукнатината

Препоръчителна температура 
за нанасяне

над 0°C

Температура по време на 
полагане

до +125°С28
0 м

л

Приложение

Професионален комплект инструменти за нанасяне на силиконови уплътнители с четири различни размера, предназначе-
ни за нанасяне и завършване на уплътненителния слой.

ШПАКЛИ ЗА СИЛИКОН

Предимства

  JF 0 мм - лесно премахва неизсъхнал 
 силикон

  JF 2/3/4/5/6 мм - за всички стандартни   
 уплътнения без движение

  JF 8/10 мм - за всички стандартни 
 разширителни фуги като: вани,мивки, 
 кухненски плочки, ъглови фуги 
 (връзка стена-под)

  JF 14/20 мм - за големи и много големи фуги,  
 ъглови фуги (връзка стена-под), 
 зидарски работи

Материал Меко PVC

Технически параметри 

 Професионален комплект инструменти за нанасяне на сили-
конови уплътнители с четири различни размера, предназначени 
за нанасяне и завършване на уплътненителния слой.
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УПЛЪТНИТЕЛИ

PU 45 

IG 77

Професионално решение

 Професионален еднокомпонентен високомодулен полиуретанов 
уплътнител, който формира здрава и еластична връзка.

Приложение

За уплътняване на фуги и цепнатини в мостове, тунели и водостоци. Има тиксотропна способност, позволяваща апли-
кация на вертикални повърхности и тавани. За уплътняване на връзки и дилатационни фуги в жилищното и индустриално 
строителство. За уплътняване на връзки и разширителни фуги на бетонни подове. Свързване и уплътняване на алуминий, 
ламинат, дървени строителни елементи. Уплътняване на климатични и хладилни инсталации. Завършване на покриви и 
запълване на дупки на покривни ремонти на плоски покриви. 

Предимства

  Деформационна способност - 25 %

  Висока химична устойчивост на горива,  
 масла, вода, вар, вода от плувни   
 басейни, сол, детергенти, въглеводороди,
 натриев хидроксид, разредени киселини

  Създава здрава и еластична връзка,   
 устойчива на климат и стареене

  Висока устойчивост на скъсване и 
 напукване

  Изсъхва без създаване на балончета

  Може да се боядисва

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят сив, бял, черен, 
кафяв 

Време за съхнене 3 мм/ 24 часа

Свличане по вертикална повърхност (ISO 7390) 0 мм

Еластичност при скъсване (ISO 37) > 500%

Твърдост по метода Shore 55-60

Топлоустойчивост след изсъхване -40°C до +80°C

Температура на полагане +5°C до +40°C

Приложение

За уплътнение на стъклопакети, за лепене на стъкло. За остъкляване.

Предимства

  Отлични механични качества

  Висока устойчивост срещу UV радиация

  Неутрален за алкални повърхности

  Ниска свиваемост

  Високо ниво на температурна устойчивост

  Без мирис

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Време за образуване на ципа 5-20 мин.

Време за изсъхване 2-3 мм/ 24 часа

Свличане от вертикални повърхности [+50°C] 0-3 мм

Температурна устойчивост -50°C до +180°C

ЗАЛИВКА ЗА СТЪКЛОПАКЕТ

 Еднокомпонентен оксимен силикон, силно еластичен, който 
се втърдява под влиянието на влажността на въздуха.

ПОЛУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО-УПЛЪТНИТЕЛ

Професионално решение

60
0 м

л

60
0 м

л
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УПЛЪТНИТЕЛИ

GS 75

Приложение

За уплътнение на стъклопакети, за лепене на стъкло. За лепене и уплътняване на автомобилни стъкла.

Предимства

  Отлични механични качества

  Висока устойчивост срещу UV радиация

  Неутрален за алкални повърхности

  Ниска свиваемост

  Високо ниво на температурна устойчивост

  Без мирис

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Професионално решение

Време за образуване на ципа 5-20 мин.

Свличане от вертикални повърхности [+50°C] 0-3 мм

O 24 Професионално решение

 Eднокомпонентен, еластичен уплътнител, който се втвърдява под 
влиянието на влажността на въздуха, предназначен за уплътняване и 
фугиране на връзки и фуги, както и за протекция от влага.

Приложение

Остъкляване, уплътняване на връзки и дилатационни фуги в строителството. Свързване и ремонтни работи на деликат-
ни материали.

Предимства

  Неутрален за алкални повърхности

  Отлична устойчивост срещу плесен и 
 гъбички

  Висока еластичност след изсъхване

  Без мирис

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой в кашон: 12

Цвят прозрачен

Време за образуване на ципа 5-30 мин.

Свличане от вертикални 
повърхности [+50°C] (ISO 7390)

 0-3 мм

ОКСИМЕН СИЛИКОН ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ, ЛЕПИЛО-УПЛЪТНИТЕЛ

 За лепене и уплътняване на автомобилни стъкла и 
стъклопакети.

НЕУТРАЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СТЪКЛА
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ПИСТОЛЕТИ

Предимства

  Надеждна конструкция

  Подсилена планка

  Удобен за работа с материали с висока плътност

  Прецизно нанасяне

Приложение

Универсален пистолет за акрилни, силиконови, хибридни и полиуретанови уплътнители и лепила в меки (салами) и твърди 
опаковки (картуши) - 300-600 мл.

Бързо нагласяне и смяна на функциите – от картуши към салами.

ПИСТОЛЕТ ЗА УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

HEAVY DUTY ПИСТОЛЕТ ЗА УПЛЪТНИТЕЛИ, МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА И ХИМ. АНКЕРИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН
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EVOMER 

Приложение

Създава безшевно, хидроизолационно и еластично покритие с увеличенa UV устойчивост. Препоръчва се за ремонт на 
покривни покрития с битумни мембрани или основи подложени на умерено водно налягане. Само за външна употреба.

Предимства

  Бързо изсъхване - за 30 минути

  Устойчив на дъжд след 120 минути

  Повишена устойчивост на UV лъчение до 
 5 години

  Безопасен за полистирен (стиропор)

  Безопасен за околната среда - не съдържа 
 органични разтворители

  Незапалим, без мирис

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 44, 36

Цвят черно-кафяв

Плътност 0,9-1,1 г /мл

Време за изсъхване на 1 слой 30 минути

Температура на работа +5°С до +35°С

Разходна норма за 1 слой 0,35 кг /м2 

EVOMER

Приложение

Запълване на кухини и пукнатини, за частичен ремонт и запечатване на покриви. Подходящ за залепване на топлоизола-
ционни плочи от EPS върху положена вече битумна хидроизолация. Само за външна употреба.

Предимства

  Бързо изсъхване - за 30 минути

  Устойчив на дъжд след 120 минути

  Повишена устойчивост на UV лъчение до 
 5 години

  Безопасен за полистирен (стиропор)

  Безопасен за околната среда - не съдържа 
 органични разтворители

  Незапалим, без мирис

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 324, 76

Цвят черно-кафяв

Плътност 1,15-1,3  г /мл

Време за изсъхванe при дебелина на слоя 2 мм 24 часа

Температура на работа +5°С до +35°С

Разходна норма за 1 слой 0,35 кг /м2 

1 к
г, 

5 к
г

БЪРЗО БИТУМНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ

  Бързосъхнещо битумно-полимерно покритие на водна 
основа за хидроизолиране на покриви и основи. 

 Гъста битумно-полимерна смес на водна основа  за запълване на 
пукнатини и кухини при ремонт на покривни покрития. 

БЪРЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРЕН ПЪЛНИТЕЛ

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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EVOMER

ABIZOL R

  Бързосъхнеща битумно-полимерна емулсия на водна основа за грундиране на повърхности преди полагане на течни 
битумни и рулонни хидроизолации. С полимерна формула, гарантираща отлична адхезия към всички строителни основи.

Приложение

За грундиране на минерални основи (бетон, цимент, керамика, OSB плоскости, битумни и метални повърхности). За под-
готовка на основата при полагане на рулони и течни хидроизолационни покрития. За защита от влага на бетонни и ме-
тални повърхности в пътното и ЖП строителство. Само за външна употреба. 

Предимства

  Бързо изсъхване - изсъхва за 20 минути

  Устойчив на дъжд - след 20 минути

  Повишава адхезията към основата

  Съвместим с битумни, минерални и поли
 стиролни материали

  Безопасен за околната среда - не съдържа 
 органични разтворители

  Лесно нанасяне с четка или дунапренов 
 валяк

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 44, 36

Цвят черно-кафяв

Плътност 0,95-1,05 г /мл

Време за изсъхване на 1 слой 20 минути

Устойчивост на температура -20°C до +100°C

Температура на работа +5°C до +35°C

Разходна норма за 1 слой 0,15-0,20 кг /м2

Приложение

За грундиране преди хидроизолиране на покриви и основи на сгради и съоръжения с мазани или рулонни хидроизолации. 
Като грунд – 1 слой, леки хидоизолационни покрития – 2-3 слоя. Само за външна употреба.

Предимства

  Може да се полага  върху леко влажни по
 върхности (>5%)

  Прониква дълбоко в основата

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 33

Цвят черно-кафяв

Време за изсъхване 12 часа

Норма на втвърдяване +5°С до +35°С

Разходна норма 0,2-0,3  кг /м2

ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ БИТУМНО-КАУЧУКОВ ГРУНД

 Битумен разтвор, модифициран със синтетичен каучук (гума), на база разтворител, предназначен за 
грундиране или направа на леки  хидроизолационни покрития на покриви и в основи на сгради и съоръжения.

БЪРЗ БИТУМЕН ГРУНД

9 к
г, 

18
 кг

18
 кг

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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 л

ABIZOL 2KS 

Приложение

За хидроизолиране на минерални основи на сгради и фундаментни стени. Използва се още за лепене на
полистиролни плочи към основи, измазани с битумни мембрани. Само за външна употреба.

Предимства

  Бързо втвърдяване чрез химическа 
 реакция( 3-5 часа)

  Лесно нанасяне чрез мистрия

  Устойчив на дъжд само след 5 часа

  С фибри

  При напорна вода, налягане от 0,75 mPa

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 18

Цвят черно-кафяв

Смесване на течна и суха част 2,66:1

Време за изсъхване 3-4 часа

Температура на работа +5°С до +30°С

Разходна норма за 1 слой 4 л/м2 за 3 мм слой

DISPROBIT

Приложение

За обновяване и поддръжка на хидроизолации на покриви и основи на сградите, както и  в подземните части на зданията 
- мазета, гаражи и тераси. За грундиране се разрежда с вода в съотношение 1: 2.

Предимства

  може да се използва върху сухи или влажни 
 повърхности

  не се стича при полагане на вертикални 
 повърхности

  не съдържа разтворители

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 44, 36

Цвят черно-кафяв

Време за изсъхване 6 часа 

Температура на работа +5°С до +30°С

Разходна норма за 1 слой 0,8-1,2  кг /м2 

10
 кг, 

20
 кг

ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ОСНОВИ

  Двукомпонентна, бързосвързваща течна битумно-полимерна хидроизолация, подсилена с фибри 
и добавки от полистиролни топчета за хидроизолация на основи и подземни части на сградата.

 Битумно-каучуково дисперсно съединение за поддръжка на хидроизо-
лации на покриви и цялостна защита от влага.

БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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AQUA PROTECT

ВОДОСТОП

  Готова за употреба полиуретаново-битумна смола за студено нанасяне към 
всякакви строителни основи с висока гъвкавост и устойчивост на UV лъчение.

Приложение

За надеждно хидроизолиране на обшивки, отвори около тръби, канали, канали, барбакани и други при изграждането на нова 
хидроизолация или ремонт на съществуващата.

Предимства

  Отлично залепване към бетон, битумни, 
 PVC и EPDM мембрани, поцинкована
 ламарина

  Пастообразна консистенция за лесно
 нанасяне

  Висока еластичност
  Премостване на малки пукнатини
  UV устойчивост

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 120

Цвят черен

Устойчивост на температура -36 °C до + 80 °C

Температура на работа +5°С до +40°С

Разходна норма 1,6-2 кг /м2

Приложение

Защита на стени, балкони и площадки. За уплътнителни и хидроизолационни работи в сутерени, тоалетни, покриви, за-
пълване и уплътняване на процепи и фуги в стени, покривни комини и улуци. За обновяване на битумни покриви.

Предимства

  Ефективна бариера срещу вода, дъжд и   
 влага

  Отлично свързване с повечето типове   
 строителни основи, включително
 метални

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят черен

Температура на възпламеняване +50°C

Проникване 360-400 1/10 мм

Специфично тегло 1,30 г/ cм³

Време за образуване на ципа до 30 мин

Температура на полагане +10°C до +35°C

Температурна стабилност -50°C до + 90°C

Отговаря на изискванията на стандарт ISO 11600 за
уплътнители тип F и G, клас 20 LM

КАУЧУКОВО-БИТУМЕН РАЗТВОР ЗА РЕМОНТИ

 Еднокомпонентен каучуково-битумен уплътнител, който образува водоустойчива 
мембрана върху повечето видове строителни повърхности.

EЛАСТИЧЕН БИТУМНО-ПОЛИУРЕТАНОВ РАЗТВОР ЗА РЕМОНТИ

5 к
г

1 к
г

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Брой на палет: 480
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1 к
г, 

4 к
г, 

12
 кг

HYDRO 1K 

Приложение

Създава плътно и силно гъвкаво покритие, което запълва пукнатините в основата и хидроизолира основите, включително 
около тръбите в комбинация със специални ленти и уплътняващи маншети от хидроизолационната система TYTAN. За 
хидроизолация на бани, тоалетни, кухни, балкони, тераси, мазета и други. Върху циментово-варови мазилки, гипсокарто-
нени плоскости, замазки, бетон, керамични блокове и тухли, стари плочки след грундиране и други. Нанася се на 2 слоя.

Предимства

  Готов за употреба

  Силноеластичен

  Премоства пукнатини до 1 мм

  За вътрешна и външна употреба

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 432, 144, 44

Цвят сив

Температура на работа +5°С до +25°С

Време за изсъхване на първия слой 2 часа

Време за нанасяне на следващото покритие 24 часа

Плътност 1,55 ±10% г/см³

Разходна норма за 1 слой 1-1,5 кг/м2 за 1 мм

HYDRO 2K 

Приложение

За открити тераси, балкони, мокри помещения, бани, фонтани, плувни басейни и водни резервоари. Хидроизолация на нови 
и стари основи. За тавани и подземни гаражи.  Върху циментово-варови мазилки, гипсокартонени плоскости, замазки, 
бетон, керамични блокове и тухли, стари плочки, дървени основи и други. Нанася се на 2 слоя.

Предимства

  Еластична и устойчива на студ

  Не се напуква, премоства пукнатини

  Устойчива на обратно налягане

  Не е корозивна към металите

  За вътрешна и външна употреба

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Брой на палет: 44, 24

Цвят сив

Смесване на 2-та компонента 3:1 сухо към течно. 
Да не се добавя вода!

Температура на работа +5°С до +25°С

Време на употреба след смесване около 1,5 часа

Време за изсъхване на първия слой 6 часа

Време за нанасяне на следващото покритие 24 часа

Водно натоварване под налягане след около 7 дни

Макс дебелина на 1 слой 1 мм

Разходна норма за 1 слой 1,5 кг/ м2

8 к
г, 

20
 кг

ТЕЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО

  Готов, еднокомпонентен продукт за хидроизолация на повърхности, изложени на влага или 
временен контакт с вода. За хидроизолиране под плочки.

 2-компонентна хидроизолация за защита от вода и влага. Еластична, устойчивост срещу 
напукване, висока издръжливост на ниски температури и водно налягане. Устойчива на стареене. 
Сухият и пастообразният компонент са в кофата в отделни контейнери.

ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

MULTIGRUNT

  За еластична и хидроизолираща защита на ъгли, дилатационни 
(деформационни) фуги, подови пукнатини и около тръбни отвори.
Използва се в система с Hydro 1K и Hydro 2K.

Приложение

Под керамични плочки върху минерални и бетонни основи, циментови подове и замазки (включително с подово отопление), 
гипсокартонени, OSB, шперплатови основи и други.

Предимства

  Еластична и устойчива 

  С издръжлива гумена повърхност в средата

  За вътрешна и външна употреба

Технически параметри

Цвят сив

Ширина на лентата 12 см, 7 см гумирана част

Приложение

Стабилизира повърхностите, свързва свободните частици и намалява абсорбцията на вода на основата. В зависимост 
от приложението може да се разрежда с вода.

Предимства

  Подсилва повърхностно основата
  Увеличава сцеплението и 

 продуктивността на боята
  Ограничава и изравнява абсорбиращата   

 способност на основата

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят бял

Температура на работа +5°С до +25°С

Време за изсъхване 3 часа

Разходна норма 0,2 л/ м2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ГРУНД КОНЦЕНТРАТ

 На основа на водна дисперсия от акрилна смола, който изравнява 
абсорбцията на основата и увеличава адхезията на мазилки, замазки, 
лепила, шпакловки, както и интериорни и екстериорни бои.

ЗА HYDRO 1K И HYDRO 2K

10
 м

, 5
0 м

1 л
, 5

 л

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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1.5
 кг, 

4 к
г

CONTACT PREMIUM

Приложение

За лепене на плочки и камъни по метода плочка върху плочка.

Предимства

  Висока якост

  Подходящо и за подово отопление

  Вътрешна и външна употреба

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят син

Температура на работа +5°С до +25°С

Време за изсъхване 1-2 часа

Разходна норма за 1 слой 0,15 кг/ м2

ГРУНД ЗА ЛЕПЕНЕ ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА

  Свързващ грунд готов за употреба на основата на акрилна дисперсия с добавка на кварцов 
пълнител. Увеличава грапавостта на основата и повишава адхезията на циментовите лепила 
към непопиващи основи.

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ПОКРИВИ

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА МЕТАЛНИ ПОКРИВИ

Приложение

За уплътняване на отвори, пукнатини или фуги в метални покриви или други конструкции. За уплътняване на ламаринени 
обшивки: ивици под улуци, обработка на огнеупорни стени. За обработка на билото на покрива, комините и вентилацион-
ните тръбопроводи.

Предимства

  Устойчивост на стареене

  Може да се полага по вертикални 
 повърхности

  Устойчивост на атмосферни условия

  Устойчивост на UV лъчи на атмосферно
  въздействие

  Отлично свързване

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят сребристо сив

Време за обработка 15 мин.

Проникване (NF T 60-119 при +25°C) 250-300 1/10 мм

Температурна устойчивост -50°C дo +90°C

 Cмес от битумни смоли и алуминиеви пигменти в органични разтворители.

28
0 м

л
Брой в кашон: 12

28
0 м

л

БИТУМЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ

  Готов за използване битумен уплътнител, подсилен 
с фибри, за студено нанасяне за защита и поправки на 
покривните покрития и поцинковани водосточни тръби.

Приложение

За поправки на скъсвания, цепнатини и мехури на покривни покрития и битумни канали. За подсилване на места с изно-
сени битумни повърхности. За уплътняване на съединения на гофрирани плоскости, съединения между водоустойчиви 
мембрани и димоотводи, водосточни тръби, вентилационни шахти, комини и др. Запълване на разкъсвания в битумните 
мембрани, поцинковани водосточни тръби и други. За запушване и запълване при покривни лайстни, дренажи, остъклява-
не, гофрирани асфалтни листове и други.

Предимства

  Устойчивост на стареене

  Може да се полага по вертикални 
 повърхности

  Устойчивост на атмосферни условия

  Устойчивост на UV лъчи на атмосферно
 въздействие

  Отлично свързване

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят черен

Температура за нанасяне +10°C дo +35°C

Вискозитет при +60°C 70000 cPa.s 

Плътност 1,25 г/cм³

Брой в кашон: 12



40

КАУЧУКОВ ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ

28
0 м

л

Приложение

За уплътняване на улуци, тръби, воронки и барбакани. За подготовка и обновяване на ламаринени окомплектовки, обновя-
ване и ремонт на съединителни връзки, разширяване и свързване на покриви. За уплътняване на вентилационни тръби и 
покривни прозорци.

Предимства

  Висока еластичност

  Не предизвика обезцветяване на 
 повърхности

  Добро слепване с влажни повърхности

  Подлежи на боядисване

  Устойчивост на атмосферни условия и UV 
 радиация

  Съвместимост с битум

  Постоянна гъвкавост

  Съдържа фунгицид

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят прозрачен, черен, кафяв

Отворено време 5-15 минути

Време на изсъхване ≈ 2 мм/24 часа

Температурна устойчивост -25°C до +100°C

 Каучуков уплътнител за ремонт на пукнатини, разрушени 
връзки, напуквания и за запълване на отвори и неравности в 
покривни пространства.

УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ПОКРИВИ

X-TREME

Приложение

За уплътняване на повърхности с различно топлинно разширение, рулонни хидроизолации, ламарина, плочки, керемиди и 
други. Чрез него е възможно комбиниране на различни основи - дърво, стъкло, бетон, метал и пластмаса. За създаване 
на връзки и уплътнения на яхти и лодки, където се изисква устойчивост срещу перманентна влага.  За уплътняване на 
отвори и пукнатини на покриви, включително и метални.

Предимства

  Адаптивeн срещу 1000 движения / 24 ч

  Еластично уплътняване

  Подсилено с фибри

  Може да се боядисва

  Съвместимост с битумни материали

  Възможност за полагане дори при 
 минусови температури

  Полагане под вода

  Отлична устойчивост срещу мухъл 
 и гъбички

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят прозрачен

Плътност ISO 2811-1 0,93-0,95 г/ мл

Време за обработка 2-10 мин.

Време на съхнене 1-1,5 мм/ 24 ч

Удължаване до скъсване ISO 37 100-120 %

Сила на опън ISO 37 0,75 MPa

Твърдост ISO 868 19-21

Проникване на вода PN-B 24000 Не

Работна температура -10°C дo +40°C

Температурна устойчивост -20°C дo +90°C

 Каучуков уплътнител с фибри за универсално уплътняване с широко приложение.

28
0 м

л

Полага се под вода, при дъжд и сняг

Брой в кашон: 12

Брой в кашон: 12
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ЛЕПИЛО - УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПОКРИВИ СИЛАНОВА БАЗА

Приложение

Лепене: на водоотводни елементи от мед, поцинкована стомана и PVC; на обикновена, поцинкована и с покритие от ти-
тан и цинк стомана; на бетонни, керамични и метални керемиди. 
Съединяване: на месингови елементи и керамични керемиди към разнообразни основи като метал, тухли, бетон или дърво. 
Уплътняване: на дилатационни фуги при покривни инсталации. 

Предимства

  Отлична адхезия към всики покривни 
 материали

  Устойчивост срещу екстремни 
 атмосферни условия като киселинен   
 дъжд и UV радиация

  Може да се боядисва

  Не поврежда чувствителни повърхности

  Химическа устойчивост

  Без разтворители, силикон и изоцианати

  Може да се боядисва

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят cив

Плътност ISO 2811-1 1,50 - 1,60 г/мл

Време за обработка 10-20 мин.

Време за изсъхване 2-3 мм/ 24 ч.

Работна температура +5°C дo +30°C

Топлинна устойчивост -30°C дo +90°C

Температура на полагане +5°C дo +25°C

 Каучуков уплътнител за ремонт на пукнатини, разрушени връзки, напуквания и за запълване на 
отвори и неравности в покривни пространства.

28
0 м

л

УПЛЪТНИТЕЛИ И ИМПРЕГНАТОРИ

4 F 

Приложение

За защита на строителна дървесина, талашитени плоскости, дъски, шперплат, покривни греди и рамкови дървени 
конструкции.

Предимства

  Отлична адхезия към всики покривни 
 материали

  Устойчивост срещу екстремни 
 атмосферни условия като киселинен 
 дъжд и UV радиация

  Може да се боядисва

  Не поврежда чувствителни повърхности

  Химическа устойчивост

  Без разтворители, силикон и изоцианати

  Може да се боядисва

Технически параметри (При +23°C / 50% влажност) 

Цвят прозрачен, червен

Мирис слаб, не дразни, изчезва след изсъхване

pH (20C) 5,4 (за 20% разтвор)

Разреждане с вода до 30%

Проникване в дървото 2 мм (при влажност на дървото 12%)
4 мм (при влажност на дървото - 28%)

Ефикасност при 
защита от дървояди и 
унищожаване на ларви

100%

Ефикасност при 
защита от огън, Клас на 
пожароустойчивост

при борово трупче с дебелина 28 мм, 
третирано със 190г/м2 :
клас B-s2, d0 според EN 13501-1

Устойчивост продуктът е устойчив според EN 73

За професионална и индустриална 
употреба

1к
г, 

5 к
г, 

20
 кг

ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО С 4 ФУНКЦИИ

  Препоръчва за защита на дърво и продукти от дърво срещу: 
пожар (1), дървоядни насекоми (2), гъбички (3), (увреждащи силно дървесината) и плесени (4).

Брой в кашон: 12
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БИТУМНА ЛЕНТА С АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ

Приложение

За ремонт и защита на различни видове покриви, уплътняване на фуги около комини, запълване на фуги между покрива и 
стените на сградите, както и други видове съединения, където е необходима бариера срещу проникване на вода и атмос-
ферно въздействие.

Предимства

  Използване при широк диапазон покривни  
 приложения

  Отлично залепване към повечето видове   
 покривни материали

  Различни ширини

  Висока устойчивост на UV лъчи

  Водонепроницаема и устойчива на 
 атмосферно влияние

  Моментално залепване

Технически параметри

Цвят алуминий, керемиден (03)

Ширина 50мм, 75мм, 100мм, 150мм, 200мм и 300мм

Температурен обхват -20°C дo +80°C

Полагане върху сухи повърхности

Произведена в съответствие със стандарт ISO 9001

 Самозалепваща битумна лента, препоръчителна за ремонтиране и защита на покриви срещу 
променливите атмосферни условия.

10
 м

ПРОДУКТИ ЗА ПОКРИВИ

БИЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА ЛЕНТА

  Уплътнява билата на покрива срещу вятър, отвежда снега и дъждовните води, като в същото 
време запазва вентилацията на покрива. Изработена от две ивици плисирани алуминиеви листове 
и устойчива дишаща мрежа. От задната страна алуминия е покрит със самозалепващи бутилови 
ивици 2 х 15 мм.

5 м

Гарантирана устойчивост 5 ГОДИНИ

Цветове Керемида (RAL 8004), Череша (RAL 3004)

Ширина 300 мм

Приложение

За ремонт и защита на различни видове покриви, уплътняване на фуги около комини, запълване на фуги между покрива и 
стените на сградите, както и други видове съединения, където е необходима бариера срещу проникване на вода и атмос-
ферно въздействие.

Предимства

  Отлична защита срещу вятър, сняг, дъжд,  
 прах и насекоми.

  Осигурява вентилация и отвеждане на   
 влагата от покривната настилка.

  Висока устойчивост и здрава връзка 
 между алуминия и мрежата благодарение  
 на 2 слоя полиестерни влакна.

  Лесна за работа- плисираният алуминий   
 позволява на лентата да се напасне към   
 керемидата, 15 мм бутилова ивица 
 осигурява отлична адхезия, 20-те мм
 фолио на бутиловата лента осигуряват   
 лесен монтаж, плисирания алуминий не 
 позволява да има открити ръбове на   
 покрива.

Технически параметри
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ПРОДУКТИ ЗА ПОКРИВИ

TYTAN 100 TYTAN 120-130 TYTAN 145 TYTAN 160

Маса на единица площ (±10%) 100 г/м2 120 г/м2 145 г/м2 160 г/м2

Якост на опън-надл. [MD] (±30%) 170 N/50 мм 180 N/50 мм 240 N/50 мм 270 N/50 мм

Якост на опън-напр. [CD] (±30%) 90 N/50 мм 120 N/50 мм 155 N/50 мм 190 N/50 мм

Разтегливост-надл. [MD] (±40%) 55% 55% 55% 55%

Разтегливост-напр. [CD] (±40%) 57% 60% 62% 64%

Износоуст.-nail shank-надл. [MD] 80 N 100 N 125 N 108 N

Износоуст.-nail shank-напр. [CD] 80 N 100 N 120 N 125 N

Преминаване на водни пари [SD] 0,02 м (±0,015 м)

Водонепромокаемост W1

Реакция на огън F

Елестичност при ниска темп. -20°C

ПОКРИВНО ПАРОДИФУЗНО ФОЛИО

  Трислойна паропропусклива покривна мембрана, изработена от два слоя нетъкан полипропилен и 
слой специален филм, осигуряващи висока паропропускливост и водоплътност на мембраната. 

Приложение

За използване в строителната индустрия като първоначално покритие на скатен покрив. Заради високата паропропу-
скливост може да се полага директно върху топлоизолацията, като не се изисква допълнително вентилиране между мем-
браната и топлоизолацията.

Предимства

  Висока паропропускливост

  Водоплътност

  Бързо и лесно полагане

  Устойчивост на стареене

50
м x1.5

 м
, 7

5 м
2

ЛЕНТА ЗА КОМИНИ

  Алумимиева ролка, напълно покрита с бутилово лепило за изключителна адхезия. 

Приложение

Връзки на покривни конструкции, като комини, капандури, покривни прозорци и други. Идеална е за защита от атмос-
ферните влияния на покривните конструкции, около комини, капандури и покривни прозорци. Значителното по-ниското 
относително тегло от оловни или ламаринени плоскости осигурява лесен и безпроблемен монтаж.

Предимства

  3D профилирана повърхност за лесно и   
 сигурно напасване на лентата към основата

  Бутиловото лепило осигурява незабавно  
 свързване и уплътнение

5 м

Цветове Керемида (RAL 8004)

Ширина 300 мм

Технически параметри

Технически параметри

Брой в палет: 70 ролки
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ДРУГИ

ПРЕДПАЗЕН НАЙЛОН

Предимства

  Устойчив на скъсване

Технически параметри 

Ширина 4 м

Дължина 5 м

 Найлоново фолио за предпазване на подове и стени срещу зацапване по време на всякакви ремонтни дейности.

ЛЕНТИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Предимства

  Устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния

  Структурата на уплътнителя не се изменя по време на монтажа и експлоатацията

  D-образен профил - бял, кафяв

  Ролки по 100 м

 За уплътняване на рамките на прозорци и врати. Самозалепващи уплътнения, изработени от етилен-пропиленов кле-
тъчен каучук (EPDM), със затворени клетки и ципа от външната страна. Самозалепващия им слой е от каучук, покрит с 
лепило на базата на синтетичен каучук, допълнително усилен с носител от влакнесто стъкло.

Приложение

Уплътняване на рамките на прозорци и врати срещу студ, шум, прах и насекоми.

ХАРТИЕНО БОЯДЖИЙСКО ТИКСО

Предимства

  Отлична адхезия

  Добра лепилна якост и устойчивост на   
 разтворители

 За защита на повърхности и ръбове по време на боядисване.

Приложение

Препоръчва се при боядисване и ремонти. Подходяща при повечето емулсионни бои. Лентата може да се отстрани без 
следа от повърхността в рамките на 8 часа след поставянето.

Технически параметри 

Лепило от синтетичен каучук

Термоустойчивост +40°C (само за вътр. употреба)

Ширина 20, 25, 30, 48 мм

Дължина 50 м

СИЛНОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА ТИП DUCT TAPE

Предимства

  Устойчивост на висока температура

  Добра лепилна якост и устойчивост на   
 разтворители

 Здрава и издръжлива лента с множество употреби в строителството, домакинството, колата и други.

Приложение

Основата трябва да бъде суха, за да се гарантира здраво прилепване.

Технически параметри 

Ширина 48 мм

Дължина 50 м
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