Време, качество, сигурност и разходи - под контрол

Нови висококачествени технологични
разработки от Klepter
®

Klepter СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА
®

Klepter БОИ ИНТЕРИОРНИ, ЕКСТЕРИОРНИ
®

Klepter МАЗИЛКИ
®

Klepter ГРУНДОВЕ
®

Klepter ХИДРОИЗОЛАЦИИ
®

Klepter ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
®

СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА
ШПАКЛОВКИ
САМОРАЗЛИВНИ
ПОДОВЕ
НОВИ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИЧНИ
РАЗРАБОТКИ

ПРОДУКТИ
Klepter ® C1 TE
Klepter ® C2 TE
Klepter ® FLEX C2 TE S1
Klepter ® SUPERFIX C2 TE S2
Klepter ® UNIFIX EPS
Klepter ® ISOFIX EPS XPS MW

C1 TE
ПРИЛОЖЕНИЕ:
За лепене на порьозни керамични плочки върху бетон, циментови
замазки и други минерални основи в сухи и влажни помещения
на закрито. Подходящо е за лепене на плочки с максимален
размер до 30x30 см, върху вертикални и натоварени хоризонтални
повърхности.
СВОЙСТВА:
Добри якостни показатели, достатъчно отворено време,
намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и
мразоустойчиво.

White / Grey
ФИБРИ

ПОЛИМЕРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките.
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило,
както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще
гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и
плочката.
ПРЕПОРЪКА:
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.
Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА:
От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на
маламашката и релефа на основата.

C2 TE
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Циментово лепило за външно и вътрешно приложение с високо
качество, за тънкослойно полагане на: плочи от керамика,
естествени камъни, плочка върху плочка, хидроизолирани подове
и стени в мокри помещения, лепене при повишени натоварвания.
Подходящо за вертикални и хоризонтални основи.
СВОЙСТВА:
Подобрени якостни показатели, разширено отворено време,
намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и
мразоустойчиво.
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ЕЛАСТИЧНИ ДОБАВКИ
ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките.
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило,
както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще
гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и
плочката.
ПРЕПОРЪКА:
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.
Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА:
От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на
маламашката и релефа на основата.

High quality construction materials

FLEX C2 TE S1
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Гъвково строително лепило за външно и вътрешно приложение с
високо качество, за тънкослойно полагане на плочи от керамика,
естествени камъни и гранитогрес, за лепене при повишени
натоварвания, върху подово отопление и хидроизолирани
повърхности, плочка върху плочка. Подходящо за вертикални,
хоризонтални основи и широкоформатни плочи.
СВОЙСТВА:
Подобрени якостни показатели, разширено отворено време,
намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и
мразоустойчиво.
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ЕЛАСТИЧНОСТ - S1 ≥2.5мм < 5мм
ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките.
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило,
както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще
гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и
плочката.
ПРЕПОРЪКА:
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.
Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА:
От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на
маламашката и релефа на основата.

FLEX SUPERFIX C2 TE S2
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепило с висока еластичност след втвърдяване за лепене на
стъклокерамика, керамични плочки, гранитогрес. Осигурява
гъвкав лепилен слой, който поема вътрешните напрежения в
деформируемите и критични основи и предотвратява отлепянето
на облицовката. Подходящо е за полагане на плочки върху
предварително подготвени основи от гипсокартон и дървесни
материали и за облицоване на басейни със стъклокерамични
плочки в комбинация със хидроизолационни материали. За
облицоване на фасади и места с голямо натоварване и тежки
условия на експлоатация.
СВОЙСТВА:
Супер гъвкаво – клас S2, отлично за облицоване на басейни
и фасади на сгради, намалено плъзгане при лепене върху
вертикални основи, водо и мразоустойчиво.
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ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ - S2 ≥5мм
ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките.
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило,
както върху основата, така и на гърба на плочката.
ПРЕПОРЪКА: Не се допуска добавяне на други материали в
готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура
от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА: От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от
размера на зъбите на маламашката и релефа на основата.

High quality construction materials

ISOFIX
ПРИЛОЖЕНИЕ:
За лепене и шпакловане на топлоизолационни плоскости от
експандиран (EPS), минерална вата (MW), екструдиран (XPS)
полистирен и полагане на армировъчна фибро мрежа. Подходящо
е за изграждане на външни топлоизолационни системи на нови
сгради, така и за подобряване на топлоизолацията на стари стени
и фасади.
СВОЙСТВА:
Висока якост, повишена еластичност и пукнатиноустойчивост.
Oтлично сцепление с основата на полистиреновите плоскости и
армировъчната мрежа - парапропускливо, водо и мразоустойчиво.
Шпакловката предпазва от атмосфрени въздействия и механични
наранявания.

White / Grey

ЛЕПИЛО И ШПАКЛОВКА
EPS, XPS, MW - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
При гладки и равни основи, готовият разтвор се нанася на гребен
по цялата повърхност на топлоизолационната плоскост с назъбена
маламашка. Когато основата е неравна, лепилото се нанася по
обиколката на плочата във вид на ивица с широчина 4-5 см. и
на няколко места във вътрешността под формата на „топки”.
При направата на армирана шпакловка, разтворът се нанася
по повърхността на основата с помощта на гребен. Полага се
мрежата, като краищата ѝ се застъпват и притискат в областта на
фугите след което се заглажда с маламашка.
ПРЕПОРЪКА:
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.
Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА:
За лепене от 4.0 кг/м² до 5.5 кг/м² в зависимост от размера на
зъбите на маламашката и релефа на основата. За шпакловане от
4.0 кг/м2 до 5.0 кг/м2.

UNIFIX
ПРИЛОЖЕНИЕ:
За лепене на топлоизолационни плоскости от експандиран
(EPS). Подходящо е за изграждане на външни топлоизолационни
системи на нови и стари сгради.
СВОЙСТВА:
Отлична атхезия и сцепление с основата, паро и
газопропускливост, водо и мразоустойчиво.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
При гладки и равни основи, готовият разтвор се нанася на гребен
по цялата повърхност на топлоизолационната плоскост с назъбена
маламашка. Когато основата е неравна, лепилото се нанася по
обиколката на плочата във вид на ивица с широчина 4-5 см. и на
няколко места във вътрешността под формата на „топки”.
ПРЕПОРЪКА:
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.
Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.

White / Grey

ЛЕПИЛО ЗА ЕКСПАНДИРАН EPS

РАЗХОДНА НОРМА:
За лепене от 4.0 кг/м² до 5.5 кг/м² в зависимост от размера на
зъбите на маламашката и релефа на основата. За шпакловане от
4.0 кг/м² до 5.0 кг/м².

ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

High quality construction materials

SL 110 Self Leveling Classic
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Саморазливна, самонивилираща смес за вътрешно и външно
приложение на циментова основа за изравняване на бетонови и
други подове. За получаване на идеално равна повърхност. Преди
полагане на паркет, ламинат, теракота, мокет, балатум и други.
Материалът създава идеално гладък хоризонтален слой. Не е
подходящ за придаване на наклони.
СВОЙСТВА:
Продукт с висока якост и износоустойчивост. Отлична
разливаемост, гладкост, лесен за работа.
ПОЛАГАНЕ: Разтворът се излива с 5 литрова кана на тънки
струи върху грундирана, суха и здрава основа на ивици от
около 20-40 см., след което, веднага се доразстила с иглен
валяк в различни посоки за да се отстрани въздуха и увеличи
прилепването на разтвора към основата. Една цяла площ се полага
наведнъж. Контактът между две бъркала да се обработи добре.
При машинно приготвяне на разтвора полагането му става с
помощта на маркуч, а разстилането – както при ръчното полагане.
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ДОБРА РАЗЛИВАЕМОСТ
ЛЕСНО ЗА РАБОТА
ОТЛИЧНА ГЛАДКОСТ

ПРЕПОРЪКА:
Температурата на пода да бъде над 5ºС, а на въздуха в
помещението – над 10ºС, но не повече от 25ºС. Особено важно
е да няма течение в помещението по време на работа и 24 часа
след това. Не се допуска добавяне на други материали в готовия
разтвор.
РАЗХОДНА НОРМА:
1.5 кг суха смес за 1 м² при дебелина 1 мм

ВИСОКА ЯКОСТ

08
EN 13 813

EN 13 813

SL 120 Self Leveling Industrial
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Саморазливна, самонивилираща смес за вътрешно и външно
приложение на циментова основа с висока здравина за големи
натоварвания в индустриални помещения и изравняване на
бетонови и други подове. За получаване на идеално равна
повърхност. Преди полагане на полиуретанови и епоксидни
настилки, паркет, ламинат, теракота, мокет, балатум и други.
Материалът създава идеално гладък хоризонтален слой. Не е
подходящ за придаване на наклони.
СВОЙСТВА:
Продукт за повишени натоварвания с висока якост и
износоустойчивост. Отлична разливаемост, гладкост, лесен за
работа.
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ДОБРА РАЗЛИВАЕМОСТ
ВИСОКИ ЯКОСТИ
ОТЛИЧНА ГЛАДКОСТ
ЗА ПОВИШЕНИ НАТОВАРВАНИЯ

08
EN 13 813

EN 13 813

ПОЛАГАНЕ: Разтворът се излива с 5 литрова кана на тънки
струи върху грундирана, суха и здрава основа на ивици от
около 20-40 см., след което, веднага се доразстила с иглен
валяк в различни посоки за да се отстрани въздуха и увеличи
прилепването на разтвора към основата. Една цяла площ се полага
наведнъж. Контактът между две бъркала да се обработи добре.
При машинно приготвяне на разтвора полагането му става с
помощта на маркуч, а разстилането – както при ръчното полагане.
ПРЕПОРЪКА:
Температурата на пода да бъде над 5ºС, а на въздуха в
помещението – над 10ºС, но не повече от 25ºС. Особено важно
е да няма течение в помещението по време на работа и 24 часа
след това. Не се допуска добавяне на други материали в готовия
разтвор.
РАЗХОДНА НОРМА:
1.5 кг суха смес за 1 м² при дебелина 1 мм

High quality construction materials

FLEX Multi-fix
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Еластично строително лепило за външно и вътрешно приложение
с високо качество, за тънкослойно полагане на плочи от керамика,
естествени камъни и гранитогрес, за лепене при повишени
натоварвания, върху подово отопление и хидроизолирани
повърхности, плочка върху плочка. Подходящо за вертикални,
хоризонтални основи и широкоформатни плочи.
СВОЙСТВА:
Подобрени якостни показатели, разширено отворено време,
намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и
мразоустойчиво.

ЕЛАСТИЧНОСТ - S1 ≥2.5мм < 5мм
ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките.
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило,
както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще
гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и
плочката.
ПРЕПОРЪКА:
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.
Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА:
От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на
маламашката и релефа на основата.

ELASTIC Multi-fix
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепило с висока еластичност след втвърдяване за лепене на
стъклокерамика, керамични плочки, гранитогрес. Осигурява
гъвкав лепилен слой, който поема вътрешните напрежения в
деформируемите и критични основи и предотвратява отлепянето
на облицовката. Подходящо е за полагане на плочки върху
предварително подготвени основи от гипсокартон и дървесни
материали и за облицоване на басейни със стъклокерамични
плочки в комбинация със хидроизолационни материали. За
облицоване на фасади и места с голямо натоварване и тежки
условия на експлоатация.
СВОЙСТВА:
Супер гъвкаво – клас S2, отлично за облицоване на басейни
и фасади на сгради, намалено плъзгане при лепене върху
вертикални основи, водо и мразоустойчиво.

ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ - S2 ≥5мм
ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин
НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките.
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило,
както върху основата, така и на гърба на плочката.
ПРЕПОРЪКА: Не се допуска добавяне на други материали в
готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура
от +5 до +35°C.
РАЗХОДНА НОРМА: От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от
размера на зъбите на маламашката и релефа на основата.

High quality construction materials

Interior Paint RS 50
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители,
акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Боя за вътрешно приложение - вододисперсионна за
полагане върху стени и тавани в помещения с нормална
влажност на въздуха. Нанася се върху всички видове мазилки
и шпакловки, бетон, гипсокартон, гипсофазер и стари
вододисперсионни бои (оцветява се с тониращи пасти).

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
БЯЛ МАТ - Клас 2
УСТОЙЧИВОСТ НА ТРИЕНЕ - Клас 3
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с полимерен грунд на KLEPTER
съобразен с основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 7~8 м2. за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

Interior Paint RS 100
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители,
акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Акрилна боя за вътрешно приложение с повишени якостни
показатели за полагане върху стени и тавани в помещения
с нормална влажност на въздуха. Нанася се върху всички
видове мазилки и шпакловки, бетон, гипсокартон,
гипсофазер и стари вододисперсионни бои (оцветява се с
тониращи пасти).

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ - Клас 1
УСТОЙЧИВОСТ НА ТРИЕНЕ - Клас 2
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с полимерен грунд на KLEPTER
съобразен с основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 7~8 м2. за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

High quality construction materials

RS 200 Interior
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители,
акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Боя за вътрешно приложение с отлична разливаемост и
гладкост на слоя след изсъхване. За полагане върху стени
и тавани в помещения с нормална влажност на въздуха.
Нанася се върху всички видове мазилки и шпакловки, бетон,
гипсокартон, гипсофазер и стари вододисперсионни бои
(оцветява се с тониращи пасти).

БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
БЯЛ МАТ С ВИСОКА ПОКРИВНОСТ - Клас 1
УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - Клас 1
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с полимерен грунд на KLEPTER
съобразен с основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 12~14 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

RS 300 Antibacterial Shield
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители,
акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Боя с широк спектър на действие върху плесени и мухъл.
За вътрешно и външно приложение - върху стени и тавани
в помещения и райони с висока влажност на въздуха.
Нанася се върху всички видове мазилки и шпакловки, бетон,
гипсокартон, гипсофазер и стари вододисперсионни бои
(оцветява се с тониращи пасти).

ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ - Клас 1
УСТОЙЧИВОСТ НА ТРИЕНЕ - Клас 1
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с грунд на KLEPTER съобразен с
основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 4 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 12~14 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

High quality construction materials

RS 400 Exterior
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители,
акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
За външно приложение с висока износо-устойчивост на
мокро триене, полага се върху фасади, стени и тавани.
Нанася се върху всички видове мазилки и шпакловки, бетон,
гипсокартон, гипсофазер и стари вододисперсионни бои
(оцветява се с тониращи пасти).

ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ - Клас 1
УСТОЙЧИВОСТ НА ТРИЕНЕ - Клас 1
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с грунд на KLEPTER съобразен с
основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода ( до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 10~12 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

RS 500 Interior
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители,
акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Боя за вътрешно приложение, изключително висока
белота на покривност, за полагане върху стени и тавани
в помещения с нормална и висока влажност на въздуха.
Нанася се върху всички видове мазилки и шпакловки, бетон,
гипсокартон, гипсофазер и стари вододисперсионни бои
(оцветява се с тониращи пасти).

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
БЯЛ МАТ С ВИСОКА ПОКРИВНОСТ - Клас 1
УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - Клас 1
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с полимерен грунд на KLEPTER
съобразен с основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 14~16 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

High quality construction materials

RS 600 Silicon Paint
СЪСТАВ:
Силиконови смоли на водна основа, кварцови пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Силиконова боя за външно и вътрешно приложение с висока
устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия за
получаване на чисти фасади и защита от водорасли и гъби.
Водоотблъскащ слой с висока пропускливост на водни пари
и газове и въглероден диоксид, което позволява доброто
зреене на пресните бетони и шпакловки. Изключително
ниската пориозност на слоя намалява задържането на
мръсотия.

НАМАЛЯВА ЗАДЪРЖАНЕТО НА МРЪСОТИЯ
СИЛИКОНОВИ СМОЛИ
УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - Клас 1
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с полимерен грунд на KLEPTER
съобразен с основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 10~12 м2 за 1 слой. Точния разход зависи от основата и
се определя с проби.

RS 800 Critical Exterior
СЪСТАВ:
Боя за външно приложение вододисперсионна,полимери,смоли оптични избелители,
дисперсия, минерални пълнители и добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Гарантирана устойчива защита при агресивни атмосферни
условия с висока влажност и температура. Създава
пукнатиноустойчив, гъвкав слой, през който не прониква
влага. Притежава силна износоустойчивост на миене и
триене. Боята може да се нанася върху всички видове
мазилки и шпакловки, дърво, гипсокартон, гипсофазер,
грундирани метални повърхности и стари вододисперсни
бои.

ЗА АГРЕСИВНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ - Клас 1
УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - Клас 1
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след
което се обработват с полимерен грунд на KLEPTER
съобразен с основата
- нанасянето на боята с четка, валяк или пистолет трябва да
става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро
изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разреди с вода (до
10%).
- преди започване разбъркайте добре боята
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 10~12 м2 за 1 слой. Точния разход зависи от основата и
се определя с проби.

High quality construction materials

Interior Primer IP 200
СЪСТАВ:
Синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Грунд за вътрешно приложение с висока белота на
покривност. Полага се преди интериорни бои и мазилки,
като свързващ междинен слой, който увеличава адхезията,
обезпрашава, заздравява и изравнява попиващата способност
на основата преди финишния слой. Предпазва от плесени.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Нанася се на един слой върху здрави основи почистени от
прах и мазни петна. Полага се с четка, валяк или пистолет.
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
100 - 200 гр./m2.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.
ГРУНД ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ
УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ

Exterior Primer IP 400
СЪСТАВ:
Синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Грунд за външно приложение с висока белота на покривност.
Полага се преди екстериорни бои и мазилки, като свързващ
междинен слой, който увеличава адхезията, обезпрашава,
заздравява и изравнява попиващата способност на основата
преди финишния слой. Предпазва от плесени.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Нанася се на един слой върху здрави основи почистени от
прах и мазни петна. Полага се с четка, валяк или пистолет.
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
100 - 150 гр./кв.м.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.
ГРУНД ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ
УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ

High quality construction materials

Beton Contact BC-03
СЪСТАВ:
Синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и
добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Увеличава адхезията, обезпрашава, заздравява и изравнява
попиващата способност на основата преди финишния слой.
Нанася се като свързващ междинен слой преди или след
полагането на бои, шпакловки, мазилки, гипсокартон, бетон,
подови замазки, тухли, керамични плочи и др.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Нанася се върху здрави основи почистени от прах и мазни
петна. Полага се с четка, валяк или пистолет. Да не се
разрежда.
ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С

ГРУНД ЗА ВЪТРЕШНО / ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗХОДНА НОРМА:
100 - 130 гр/м2 за един слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

ВИСОКА ПОКРИВНОСТ
АБРАЗИВНА СТРУКТУРА
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ

Hydroblock HP10 ELASTIC
СЪСТАВ:
Продукт на база синтетични смоли, дисперсия, пълнители,
стабилизатор, H2O, UV- защита и др.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Еластичното безшевно водоустойчиво покритие дава
възможност за полагане върху покриви, стени и подове.
Високата адхезия /залепване/ позволява да се използва
върху всички строителни материали както и преходи
между замазки, бетони, поцинкована ламарина, керемиди,
нови и стари битумни покритя, дървени обшивки, стъкло,
пластмаси, алуминий, поликорбонати, гипсокартон и
др. В много случаи може да изпълнява и функции на
високоякостно гъвкаво лепило.

ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
100% ВОДОУСТОЙЧИВА ЗАЩИТА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ
UV ЗАЩИТА

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Подготовка на повърхността. Почиства се добре от
пясък, прах и едри частици. Циментовите отводнителни
замазки трябва да имат лек наклон и да са сухи. Метални
повърхности се почистват от мазни петна и ръжда. При
циментова и варова основа се полага дълбокопроникващ
грунд, който прониква в дълбочина до 20 мм и фиксира
много добре основата. При някои строителни повърхности
не е необходимо грундиране.
ПРЕПОРЪКА:
- да се нанася върху сухи, обезмаслени повърхности, които
са предварително грундирани. 12 часа след полагане да се
пази от силно омокряне
РАЗХОДНА НОРМА:
За три слоя от 1,8 - 2,5 кг за квадратен метър в зависимост от
грапавината на повърхнината.
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Hydroblock Elastic 2K
СЪСТАВ: Акрилни смоли на водна основа, цимент, кварцов
пясък.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Двукомпонентно еластично покритие за безшевна
хидроизолация и водоустойчиви връзки и преходи между
почти всички материали в строителството за положително
водно налягане.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извършва се с широка четка или валяк. Два слоя при
бани и три слоя при крайно покритие и критични места.
Първия слой се нанася равномерно с дебелина не повече
от 1-1,5мм. Поставя се армиращото платно и се нанася
веднага следващия втори слой, като се изтласква останалия
отдолу въздух. При полагане на трети слой се изчаква добро
изсъхване на предишния (24 часа).
ПРЕПОРЪКА:
- Да се избягва работа в дъждовни дни.
- Да не се разрежда с вода
- Да не се работи под 5°С
ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА
100% ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ.
UV - СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА

РАЗХОДНА НОРМА:
- 2,0 - 2,2 кг/м² в зависимост от грапавината при замазки и
стени.
- 1,5 - 2,0 кг/м² при метални повърхности и гладки замазки.

ВИСОКО ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ

Hydroblock Flex 2K
СЪСТАВ: Акрилни смоли на водна основа, цимент, кварцов
пясък.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Двукомпонентно гъвкаво покритие за безшевна
хидроизолация и водоустойчиви връзки и преходи за
положително водно налягане.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извършва се с широка четка или валяк. Два слоя при
бани и три слоя при крайно покритие и критични места.
Първия слой се нанася равномерно с дебелина не повече
от 1-1,5мм. Поставя се армиращото платно и се нанася
веднага следващия втори слой, като се изтласква останалия
отдолу въздух. При полагане на трети слой се изчаква добро
изсъхване на предишния (24 часа).
ПРЕПОРЪКА:
- Да се избягва работа в дъждовни дни.
- Да не се разрежда с вода
- Да не се работи под 5°С
ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА
100% ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ.

РАЗХОДНА НОРМА:
- 2,0 - 2,2 кг/м² в зависимост от грапавината при замазки и
стени.
- 1,5 - 2,0 кг/м² при метални повърхности и гладки замазки.

UV - СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА
ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ
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Smooth Finish SF 150 GEL
СЪСТАВ:
Полимерни смоли на водна основа, фини фракционирани
мраморни брашна.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Високо качествен фугопълнител и шпакловка с пастообразна
консистенция, готов за употреба. Подходящ за ръчно и
машинно нанасяне. Полага се върху основи от гипсо картон
и мазилки, както и за обработка на фуги с армираща мрежа,
стъклофазерна лента, гел текстил.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Покрийте фугата с тънък пласт от материала и поставете
подходящата лента, като оставите около 1мм от материала
под нея. Оставете да изсъхне и леко шлайфайте. Нанесете
втори пласт, покривайки приблизително с 5см. извън
първия слой. След изсъхване и шлайфане, ако е необходимо
нанесете трети пласт. Покрийте главите на винтовете,
вътрешните и външни ъгли с най-малко три пласта.

ВЪТРЕШНО, ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРФЕКТНА ГЛАДКОСТ

ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +13°С по
време на съхнене на материала.
РАЗХОДНА НОРМА:
За фуга приблизително 500гр/м2 за три ръце. За цялостна
шпакловка:
- гипсо картон - 1кг/м2
- мазилка - 1,3кг/м2
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

ДОБРА АДХЕЗИЯ
ЛЕСНО ШЛАЙФАНЕ

NO

Hydro-folio
СЪСТАВ:
Елатифицирани синтетични смоли на водна основа,
минерални пълнители и добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Контактен хидроизолационен грунд. За грундиране на
основи изискващи защита от положително водно налягане.
Полага се върху всички видове мазилки, шпакловки, бетони,
както и върху почти всички материали в строителството.
Грунда създава еластично, водоустойчиво, безшевно
покритие, което подготвя основата за полагането на
еднокомпонентни и двукомпонентни хидроизолационни
системи.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава, повредени,
ронещи се покрития и мазилки се отстраняват до здрава
основа.
- нанасянето на грунда - четка, валяк или пистолет.
- при необходимост грундът може да се разреди с вода ( до
10%).
- преди започване разбъркайте добре
ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ГРУНД
ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ
UV ЗАЩИТА

ПРЕПОРЪКА:
- да се нанася върху сухи, обезмаслени повърхности, които
са предварително грундирани. 12 часа след полагане да се
пази от силно омокряне
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 14~16 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.
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RS 1 Contact Primer concentrate
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли, модифицирани
минерални пълнители и добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Контактен грунд (концентрат) за предварителна подготовка
на вътрешни стени и тавани преди боя, обезпрашава
повърхнистите, заздравява основите. Полага се върху стари
и нови циментови шпакловки, гипсокартон, минерални бои,
различни видове поправки (карпежи). Осигурява добро
сцепление със следващото покритие. Предотвратява появата
на петна.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава, повредени,
ронещи се покрития и мазилки се отстраняват до здрава
основа.
- нанасянето на грунда - четка, валяк или пистолет.
- продуктът е концентрат и се разрежда с вода до 1:4 в
зависимост от основата.
- преди започване разбъркайте добре
ВЪТРЕШНО/ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ
ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА
ОБЕЗПРАШАВА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанасяне върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 14~16 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

RS 2 Deep penetrating Primer concentrate
СЪСТАВ:
Вододисперсионни синтетични смоли, модифицирани
минерални пълнители и добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Дълбоко проникващ грунд за инпрегниране на циментови,
вароциментови, гипсови мазилки, шпакловки, бетонни
повърхности, газобетон, тухли и др. основи преди нанасяне
на латексни и фасадни, блажни бои. Лепене на плочки с
циментови лепила, тапети, коркови облицовки, полагане
на паркет. За грундиране на основи преди нанасяне на
саморазливни подови замазки. Водоустойчива защита върху
стари мазилки.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава, повредени,
ронещи се покрития и мазилки се отстраняват до здрава
основа.
- нанасянето на грунда - четка, валяк или пистолет.
- продуктът е концентрат и се разрежда с вода до 1:4 в
зависимост от основата.
- преди започване разбъркайте добре
ВЪТРЕШНО/ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ
ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА В ДЪЛБОЧИНА
СТАРИ, НОВИ МАЗИЛКИ И БЕТОН

ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанасяне върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С
РАЗХОДНА НОРМА:
1л. - 14~16 м2 за 1 слой.
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.
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Polymer Coating-Antique
СЪСТАВ:
Акрилни синтетични смоли на водна основа, минерални
пълнители и добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Полимерна мазилка за външно приложение върху фасади.
Притежава високи якости на адхезия към основата,
устойчива на тежки атмосферни условия в райони с висока,
ниска влажност и температура. Паро и газо пропусклива
(дишаща). Полага се върху циментови шпакловки.Съдържа
железооксидни пигменти за по добра устойчивост на цвета.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основата трябва да бъде здрава, изсъхнала, подравнена
без пукнатини, обезпрашена, без изсолявания, без остатъци
от кофражни масла. 24 часа преди нанасяне на мазилката
основата задължително се обработва с грунд ЕР-400.
Нанасяне и обработка на мазилката става с метална или
пластмасова маламашка.

ВИСОКИ ЯКОСТИ
УСТОЙЧИВО ТОНИРАНЕ
UV ЗАЩИТА
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
Структура драскана 1,5мм ~2,5кг/м2.
Покриваемост ~10м2/кофа
Структура драскана 2мм ~2,9кг/м2.
Покриваемост ~8,6м2/кофа
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

Silicone Coating-Antique
СЪСТАВ:
Силиконови синтетични смоли на водна основа, минерални
пълнители и добавки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Силиконова мазилка за външно приложение върху фасади.
Притежава високи водо-отблъскващи качества, устойчива
на тежки атмосферни условия в райони с висока, ниска
влажност и температура. Паро и газо пропусклива (дишаща).
Полага се върху циментови шпакловки. Изключително ниска
пориозност на слоя не позволява задържането на мръсотия.
Съдържа железооксидни пигменти за по добра устойчивост
на цвета.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основата трябва да бъде здрава, изсъхнала, подравнена
без пукнатини, обезпрашена, без изсолявания, без остатъци
от кофражни масла. 24 часа преди нанасяне на мазилката
основата задължително се обработва с грунд ЕР-400.
Нанасяне и обработка на мазилката става с метална или
пластмасова маламашка.
НЕ ЗАДЪРЖА МРЪСОТИЯ
УСТОЙЧИВО ТОНИРАНЕ
ЕЛАСТИЧНИ ДОБАВКИ
ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ / CO2

ПРЕПОРЪКА:
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С
РАЗХОДНА НОРМА:
Структура драскана 1,5мм ~2,5кг/м2.
Покриваемост ~10м2/кофа
Структура драскана 2мм ~2,9кг/м2.
Покриваемост ~8,6м2/кофа
Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

High quality construction materials

High quality construction materials

