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ГОТОВИ РАЗТВОРИ ЗА ПОПРАВКИ НА БЕТОН

Продукт SRM - H SRM - T SRM Fine 410 HP

Описание Готов разтвор за струк-
турни поправки

Готов разтвор за струк-
турни поправки

Супер фина мазилка на 
циментова основа, синте-
тични смоли, полимерни 
добавки и различни
армиращи добавки. Съз-
дава супер фина сатенена 
повърхност, готова за 
боядисване. 

Високоефективен разтвор 
за поправки на циментова 
основа, с пълнители от син-
тетична смола и полимер.

Области на приложение • Вътрешно и външно
• Хоризонтално
• При ремонт на стома-

нобетонни елементи в 
строителството

• За защита на бетони 
срещу сулфатни и хлорни 
въздействия 

• В ремонта и поддържане-
то на морски конструк-
ции

• При ремонт и защита на 
подземни произведения 
на изкуството

• Вътрешно и външно
• Вертикално
• При ремонт на стома-

нобетонни елементи в 
строителството

• За защита на бетони 
срещу сулфатни и хлорни 
въздействия

• В ремонта и поддържане-
то на морски конструк-
ции

• При ремонт и защита на 
подземни произведения 
на изкуството

• За запълване на дупки 
след декофриране

• С полимерни добавки оси-
гуряващи висока якост 
и гладка повърхност при 
репариране на бетон и 
изравнителни мазилки

• За вътрешно и външно 
приложение

• По стени и тавани
• Видими бетони
• При ремонта на бетонни 

конструктивни елементи
• Подходяща само за ръчно 

приложение
• В съответствие с EN 

998-1.

• Клас R1 според TS EN 
1504-3/04.2008

• За ръчно полагане, 
готова за боядисване 
повърхност, вътрешна 
и външна употреба, 
стени и тавани, видими 
бетони, ръбове и ъгли

• При ремонт на стомано-
бетонни елементи, преди 
керамични плочки

• Устойчива на вода, студ, 
влага и неблагоприятни 
метеорологични условия

• Много силно сцепление
• За пълнене и ремонт на 

пропуски и пукнатини, 
изравняване до гладка 
повърхност

• Дълготрайна, лесна за 
полагане

Характеристики • Силна адхезия към бето-
на и армировката

• Висока якост на натиск
• Устойчива на цикли зам-

разяване-размразяване
• Устойчива на хлорни и 

сулфатни въздейтвия
• Устойчива на вода, 

постоянна влага, студ и 
неблагоприятни метео-
рологични условия

• Без свиване
• Пожарозащита

• Силна адхезия към бето-
на и армировката

• Висока якост на натиск
• Устойчива на цикли зам-

разяване-размразяване
• Устойчива на хлорни и 

сулфатни въздейтвия 
• Устойчива на вода, 

постоянна влага, студ и 
неблагоприятни метео-
рологични условия

• Без свиване
• Пожарозащита

• Устойчива на вода, студ 
и влага

• Пластична консистенция
• Осигурява гладки и 

здрави повърхности на 
фасаден бетон

• Използва се за подготов-
ка на повърхността пре-
ди керамични покрития;

• Перфектна паропропу-
скливост

• Висока устойчивост и 
адхезия към повърхно-
стите

• Хидравлични качества 
при полагане

• Пожароустойчива

• Устойчива на атмосфер-
ни условия

• Висока якост
• Отлична якост на 

залепване
• Може да се използва за 

изравняване и запълване
• Използва се за получаване 

на гладка повърхност

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Сив Сив Сив Сив

Време за работа 30 минути 30 минути 30 минути ~30 минути

Пълно изсъхване ~24 часа ~24 часа ~24 часа ~24 часа

Отношение на смесване 
с вода

3,5-4,0 л 3,5-4,0 л 6,5-7 л 5-6 л

Разходна норма 2,0 кг/м2 2,0 кг/м2 1,0-1,2 кг/м2 1,2-1,5 кг/м2

Опаковка 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба
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ГОТОВИ РАЗТВОРИ ЗА ПОПРАВКИ НА БЕТОН

Продукт 410 Flex 410 205 AntiCor

Описание Готов разтвор за струк-
турни поправки с армиращи 
фибри

Готов разтвор за струк-
турни поправки (дебело-
слойно)

Финишен готов разтвор за 
структурни поправки 

Еднокомпонентен синте-
тичен материал, цимент 
и минерална основа, много 
издръжлив, предпазва от 
корозия, в допълнение към 
инсталиране на придържане 
мост между стар бетон 
и прясно положен бетонен 
слой.

Области на приложение • Едрозърнеста мазилка на 
циментова основа с из-
куствена смола, полимер, 
полипропиленови фибри и 
различни усилващи добав-
ки. В съответствие с EN 
1504-3 клас на R1

• Формула „без пукнатини“

• Външна и вътрешна 
употреба, стени и 
тавани, влажни и мокри 
помещения, видими бе-
тони, устойчива на вода, 
студ и влага

• Пластична и лесна за 
работа

• Висока адхезия с цимен-
тови основи

• Пожароустойчива

• Отлична паропропу-
скливост, запазваща 
стабилна влажността в 
помещенията

• Едрозърнеста мазилка на 
циментова основа с из-
куствена смола, полимер 
и различни усилващи до-
бавки. В съответствие с 
EN 1504-3 клас на R1

• Формула „без пукнатини“

• Външна и вътрешна 
употреба, стени и 
тавани, влажни и мокри 
помещения, видими бе-
тони, устойчива на вода, 
студ и влага

• Тиксотропна

• Пластична и лесна за 
работа

• Висока адхезия върху с 
циментови основа

• Пожароустойчива 

• Отличната паропро-
пускливост запазва 
стабилна влажността в 
помещенията

• Фина мазилка на 
циментова основа с из-
куствена смола, полимер 
и различни усилващи 
добавки 

• В съответствие с евро-
пейски норми за формула 
„без пукнатини“ 

• Външна и вътрешна 
употреба, стени и 
тавани, влажни и мокри 
помещения, видими бе-
тони, устойчива на вода, 
студ и влага

• Пластична и лесна за 
работа

• Висока адхезия върху с 
циментови основи

• Пожароустойчива

• Отличната паропро-
пускливост, запазва 
стабилна влажността в 
помещенията

• Външно и вътрешно

• В инженерни конструк-
ции, като например 
магистрали, мостове, 
тунели, паркинги и т.н.

• За защита на бетонни 
конструктивни елементи 
от корозия, ремонт, 
укрепване и повторно 
нанасяне на повърхности, 
изложени на корозия

• За осигуряване на свърз-
ващ мост  

• Използва се за водоу-
стойчива, трайна основа 
срещу корозия под по-
върхността на бетона в 
промишлени помещения, 
които изискват висока 
гъвкавост, издръжли-
вост и устойчивост

Характеристики • Устойчива на атмосфер-
ни условия

• Висока якост

• Отлична якост на 
залепване

• Може да се използва за 
изравняване и запълване

• Използва се за получаване 
на гладка повърхност

• С добавени армиращи 
фибри

• Подобрена устойчивост 
на пропукване

• Устойчива на атмосфер-
ни условия

• Едрозърнеста

• Може да се използва за 
изравняване и запълване

• Лесен за нанасяне

• Устойчива на атмосфер-
ни условия

• Фина зърнометрия

• Може да се използва за 
изравняване и за пълнене

• Лесна за нанасяне

• Лесно се полага с четка

• Един от компонентите е 
на минерална основа

• Синтетичен материал,

• Устойчив на вода, 
непрекъснато влага, 
студ и неблагоприятни 
атмосферни условия

• Висока издръжливост

• Устойчив на сулфат

• Огнеупорен

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Сив Сив Сив Сив 

Време за работа ~30 минути ~30 минути ~25 минути ~90 минути

Пълно изсъхване ~24 часа ~24 часа ~24 часа ~24 часа

Отношение на смесване 
с вода

4,5-5,5 л 4,5-5,5 л 8-9 л 7-8 л

Разходна норма 1,3-1,5 кг/м2 1,3-1,5 кг/м2 1,1-1,3 кг/м2 1,8-2,2 кг/м2

Опаковка 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба
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ГОТОВИ ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ

Продукт Rapid 8 GroPox GroPox SL FloPox

Описание Ремонтен разтвор на 
циментова основа, бързо 
втвърдяващ (в рамките 
на 8 минути), подсилен със 
щадящи околната среда хи-
мически добавки и полимери 
в съответствие с нормите 
на Европейския съюз, външ-
но и вътрешно, ръчно.

Двукомпонентна смес за 
анкериране, залепване и
възстановяване на база 
епоксидна смола

Три-компонетна, самораз-
ливна, епоксидна смола за 
замонолитване и анкери-
ране.

Двукомпонентно епоксидно 
лепило, без разтворител,  
течно, използва се главно за 
залепване между стар-нов 
бетон.

Области на приложение • Вътрешно и външно 
боядисване

• За стени и тавани
• За откритите бетонови 

повърхности

• При анкериращи работи
• За възстановяване и 

изолиране на пукнатини 
в бетона

• При конструктивни 
възстановявания при 
бетон

• При монтаж и залепване 
на метални компоненти 
в бетон

• При всички видове замо-
нолитващи и анкериращи 
дейности

• При прецизно замонолит-
ване на носещи елементи

• При прецизно анкериране 
на метални колони с цел 
бърза начална якост

• При фугиране около теж-
ки машини като тежки 
двигатели, компресори и 
машини с вибрации

• При замонолитване на 
сегменти и лагери по 
мостови конструкции

• Фугиране релсови пъти-
ща на кранове и др.

• За залепване на стар-нов 
бетон 

• За защита на желязна 
армировка от корозия

• За залепване на различни 
видове материали, като 
бетон, камък, метал 

• За позициониране и зак-
репване материали

Характеристики • Устойчив на вода, студ 
и влага

• Гъвкав и лесен за 
нанасяне

• За запълване на пукна-
тини 

• За монтаж и фиксиране 
на стоманени и пласт-
масови компоненти 
върху бетон и минерална 
основа 

• Високо качество прилеп-
ване върху повърхности

• На циментова основа, с 
отлична паропропускли-
вост

• Хидравлично качество на 
лепене

• Огнеупорен

• Без разтворител
• Лесна употреба
• Водоплътен
• Отлична адхезия към 

бетон и стомана

• Без разтворител
• Лесен за употреба и 

полагане
• Може да се полага върху 

влажни основи
• Отлична адхезия към 

бетон и стомана
• Без свиване при из-

съхване
• Високо сцепление и 

адхезия
• Висока устойчивост на 

химикали

• Без разтворители
• Лесно за употреба и 

полагане, прилага се лесно 
с четка или изливане.

• Водоустойчиво
• Може да се ползва за  

влажни повърхности
• Отлична адхезия към 

бетон и стомана

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Сив Сив Сив

Време за работа ~1 минута 40 минути ~40-50 минути

Пълно изсъхване ~1 час

Устойчивост на 
топлина

- между +15°C и +90°C между -25°C и +80°C между -30°C и +80°C

Температура на 
полагане

- между +5°C и +35°C между +5°C и +35°C между +5°C и +35°C

Опаковка

5 кг пластмасова кофа 5 кг тенекиени опаковки А1 компонент: 2,7 кг
А2 компонент: 1,3 кг
Б компонент: 16 кг
За 20 кг опаковка

7,5 кг комплект,
Смола - 5 кг кофа

Втвърдител - 2.5 кг 
кофа
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АНКЕРИРАНЕ И ЗАМОНОЛИТВАНЕ 

Продукт Grout S Grout XL Grout F Grout T

Описание Материал на циментова 
основа, отговарящ на сер-
тификат TS EN 1504-3 R4,
нормално втвърдяващ, 
анкериращ разтвор, получен 
от висококачествен пясък, 
цимент и химически добав-
ки. При замонолитване на 
стоманени конструкции,
оборудване и машини, както 
и при възстановителни 
и анкериращи работи с 
външно и вътершно
приложение.

Замонолитващ разтвор 
на минерална и цименто-
ва основа, с нормално 
втвърдяване, напълнен с 
висококачествен грануло-
метричен пясък, цимент и 
висококачествени химиче-
ски добавки, за закрепване 
и монтаж на стоманени 
конструкции, съоръжения и 
машини фондации, гъвкав и 
течен, може да се прилага 
ръчно или с помощта на 
машина в течно състояние.

Бързо втвърдяващ разтвор 
на минерална и цименто-
ва основа, за закрепване 
и монтаж на различни 
елементи като стоманена 
конструкция, съоръжения 
и машини фондации, много 
силна  адхезия, гъвкав и 
течен, прилага се ръчно или 
с помощта на машина в 
течно състояние. 

Разтвор на минерална и 
циментова основа, гъвкав, 
нормално втвърдяващ, 
тиксотропен, за закрепва-
не и монтаж на различни 
елементи като стоманени 
конструкции, има
много силно сцепление с 
висока начална и крайна 
якост на  натиск.

Области на приложение • Вътершно и външно
• Замонолитване и анкери-

ране в стоманобетонни 
конструкции

• При замонолитване на 
релси и релсови пътища 

• Във фуги на мостове и 
мостови конструкции

• Външно и вътрешно
• В бетон и стоманобетон
• В кранови релси и кейове
• Във фуги на пътища и 

мостове

• Външно и вътрешно
• В бетон и стоманобетон
• В кранови релси и кейове
• Във фуги на пътища и 

мостове

• Външно и вътрешно
• В бетон и стоманобетон
• В кранови релси и кейове
• Във фуги на пътища и 

мостове

Характеристики • Силно течлив
• Висока първоначална и 

крайна якост 
• Дълго отворено време за 

работа
• Самостоятелно във 

възстановяване на фуги, 
бетонни конструкции и 
пукнатини

• За замонолитване на 
индустриални машини

• За бетониране на фуги на 
стоманени и бетонови 
елементи

• За приготвяне на всички 
видове закрепване, мон-
таж и ремонт на бетон

• За закрепване на мосто-
ви парапети, светофари 
и билбордове

• Висока адхезия към сто-
мана и силна абразивоу-
стойчивост

• Устойчив на вода, посто-
янна влага, студ и тежки 
атмосферни условия

• Не се свива 
• Огнеупорен

• Силно течен (идеален за 
гъсто армирани и тесни 
монолитни области)

• Дълъг период на обра-
ботване

• За бетониране на фуги на 
стоманени и бетонови 
елементи

• За приготвяне на всички 
видове закрепване, мон-
таж и ремонт на бетон

• За инсталиране на кана-
лизации и водни канали

• За закрепване на мосто-
ви парапети, светофари, 
билбордове 

• Силна адхезия към 
стомана, абсорбира 
напрежение

• Устойчив на вода, посто-
янна влага, студ и тежки 
метеорологични условия

• Без свиване
• Огнеупорен

• Силно течен (идеален за 
гъсто армирани и тесни 
монолитни области)

• Дълъг период на обра-
ботване

• За бетониране на фуги на 
стоманени и бетонови 
елементи

• За приготвяне на всички 
видове закрепване, мон-
таж и ремонт на бетон

• За инсталиране на кана-
лизации и водни канали

• За закрепване на мосто-
ви парапети, светофари, 
билбордове 

• Силна адхезия към 
стомана, абсорбира 
напрежение

• Устойчив на вода, посто-
янна влага, студ и тежки 
метеорологични условия

• Без свиване
• Огнеупорен

• Тиксотропна, не се 
подхлъзва и увисва 
вертикално

• Дълъг период на обра-
ботване

• За бетониране на фуги на 
стоманени и бетонови 
елементи

• За приготвяне на всички 
видове закрепване, мон-
таж и ремонт на бетон

• За инсталиране на 
железниците, пускането 
капаци на канализационни 
и водни канали

• За закрепване на мосто-
ви парапети, светофари, 
билбордове 

• Силна адхезия към 
стомана, абсорбира 
напрежение

• Устойчив на вода, посто-
янна влага, студ и тежки 
метеорологични условия

• Без свиване
• Огнеупорен

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Сив Сив Сив Сив 

Време за работа 60 минути 60 минути 30 минути 30 минути

Пълно изсъхване 24 часа 24 часа 4 часа 4 часа

Отношение на смесване 
с вода

3,0-3,5 л 3,0-3,5 л 3,5-4,0л 3,5-4,5 л

Разходна норма 18-22 кг/м2 18-22 кг/м2 18-22 кг/м2 18-22 кг/м2

Опаковка 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба
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ВТВЪРДИТЕЛИ ЗА ПОВЪРХНОСТИ

Продукт SH Q SH QC SH C

Описание Повърхностен втвърдител с кварцов 
агрегат, готов за използване, на 
циментова основа, съдържа високо 
качество на екологично чисти добав-
ки. Прилага се в монолитни бетонни 
повърхности.

Повърхностен втвърдител с кварцов 
и корундов агрегат, готов за използ-
ване, на циментова основа, съдържа 
висококачествени екологично чисти 
добавки. Прилага се в монолитни 
бетонни повърхности. 

Двукомпонентен изолационен мате-
риал, течлива полисулфидна основа,  
устойчив на реактивни горива и 
химикали, подходящ за използване в 
широки тесни фуги.

Области на приложение • Външно и вътрешно 

• За настилки, изложени на абразия 

• В гаражи, паркинги и тротоари

• В подземни проходи, метро 
станции 

• В бензиностанции

• Външно и вътрешно

• За настилки, изложени на абразия 

• В гаражи, паркинги и тротоари 

• В подземни проходи, метро 
станции 

• В бензиностанции 

• В рампи и кейове 

• За настилки, които не са изложени 
на чести и твърде тежки товари

• Външно и вътрешно

• За настилки, изложени на абразия 

•  В гаражи, паркинги и тротоари 

•  В подземни проходи, метро 
станции 

• В бензиностанции 

• В рампи и кейове 

• За настилки, които не са изложени 
на чести и твърде тежки товари

Характеристики • Твърда повърхност получена без 
прах

• Засилено съпротивление на 
износване

• Дълъг живот 

• Увеличава хидроизолацията на 
повърхността 

• Лесен за почистване и поддържане 

• Само с кварцов агрегат

• Твърда повърхност получена без 
прах

• Засилено съпротивление на 
износване

• Дълъг живот 

• Увеличава хидроизолацията на 
повърхността 

• Лесен за почистване и поддържане 

• С кварцов и корундов агрегат

• Твърда повърхност получена без 
прах

• Засилено съпротивление на 
износване

• Дълъг живот 

• Увеличава хидроизолацията на 
повърхността 

• Лесен за почистване и поддържане 

• С  корундов агрегат

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Сив, зелен, червен, жълт Сив, зелен, червен, жълт Сив, зелен, червен, жълт

Пълно изсъхване 1,60 кг/дм3 1,60 кг/дм3 1,60 кг/дм3

Якост на натиск ≥ 50 N/mm2 ≥ 70 N/mm2 ≥ 75 N/mm2

Износоустойчивост ≤4 cm3/50 cm2  ≤3 cm3/50 cm2 ≤2 cm3/50 cm2

Покритие 4-6 кг/м2 4-6 кг/м2 4-6 кг/м2

Опаковка 25 кг торба 25 кг торба 25 кг торба
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ВТВЪРДИТЕЛИ ЗА ПОВЪРХНОСТИ

Продукт SBC WBC

Описание Еднокомпонентен течен  материал, прилага се за втвър-
дяване на повърхности, бетон и Bostik SH повърхностен 
втвърдител, със смола и разтворител, предотвратява 
загубата на вода на наскоро приложени повърхности и се 
използва, за да предпазва от пукнатини, които могат да 
се появят в резултат на бързото изпаряване на водата 
от разтвора

Еднокомпонент акрилна смола,  прилага се като термооб-
работка за повърхности, с предварително положен бетон 
и Bostik SH повърхностен втвърдител, предотвратява 
пукнатините, които могат да възникнат по 
на повърхността в резултат на бързото изпаряване на 
водата за смесване в хоросан.

Области на приложение • Бетонни замазки 

• Паркинг гаражи, паркоместа и складови помещения 

•  Наливане на бетон в горещото време 

•  Повърхности, върху които предварително е прилагани 
Bostik SH повърхностен втвърдител 

• Бетонни замазки 

• Паркинг гаражи, паркоместа и складови помещения 

• Наливане на бетон в горещото време 

• Повърхности, върху които Bostik SH повърхностен 
втвърдител е предварително прилагани

Характеристики • Предпазва от абразия

• Без прах се получава твърда повърхност 

• Полученият прозрачен слой филм повишава пропускли-
востта на бетона 

• Намалява риска от образуване на пукнатини в етап на 
изсушаване и втвърдяване чрез предотвратяване на 
бърза загуба на вода от пресния бетон.

• Пречи на бетона като пореста повърхност

• Предпазва от абразия

• Без прах се получава твърда повърхност 

• Полученият прозрачен слой филм повишава пропускли-
востта на бетона 

• Намалява риска от образуване на пукнатини в етап на 
изсушаване и втвърдяване чрез предотвратяване на 
бърза загуба на вода от пресния бетон.

• Пречи на бетона като пореста повърхност

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Прозрачен Бял

Плътност (при +20°C) 0,80 ±0,02 кг/л 1,0 кг/л

Време за съхнене (ч) 1 1

Точка на 
възпламеняване

над +88°C

Температура за 
полагане

Между +5°С и +35°C Между +5°С и +35°C

Опаковка 17 л кофа 30 кг пластмасова туба



9

МАЗИЛКИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Продукт Satin Limin

Описание Супер фина (сатен) мазилка, на циментова основа, бял 
цвят, произведена в съответствие с нормите на Евро-
пейския съюз,  ръчно полагане, перфектна пропускливост 
на водна пара.

Супер фин разтвор, произведен в съответствие с норми-
те на Европейския съюз, подобрен с добавки и полимери, 
за да се получи повърхност, готова за боядисване, само 
вътрешно, ръчно. Продуктът разполага с отлична
паропропускливост.

Области на приложение • Вътрешно и външно 

• На стени и тавани

• В откритите бетонови повърхности

• Вътрешно

• На стени и тавани

• В открити бетонови повърхности

Характеристики • Устойчивa на вода, студ и влага

• Гъвкава

• Лесна за нанасяне

• Използва се за получаване на повърхности, готова за 
боядисване

• Висока устойчивост при спазване на повърхности

• Хидравлично качество на лепене

• Огнеупорна

• Гъвкав

• Лесен за нанасяне

• Използва се за получаване на повърхност готова за 
боядисване

• Висока устойчивост при спазване на повърхности

• Варо-базирана, запазва влажността вътре стабилно, с 
отлични водо- и паропропускливост

• Огнеупорен

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Бял Бял

Дебелина на полагане

Време за работа ~30 минути ~25 минути

Време за втвърдяване ~30 часа ~24 часа

Смесване с вода 8-9,5 л 9-10 л

Температура за 
полагане

Разходна норма 1,0-1,1 кг/м2 1,1-1,3 кг/м2

Опаковка 25 кг торба 25 кг торба
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Продукт ContrastPrimer MultiPrim Latex 1

Описание Дисперсионнен грунд с мине-
рални пълнители за открити 
бетонови и неабсорбиращи 
повърхности
преди полагане на гипс и 
цимент базирани продукти. 
Позволява на мазилките и за-
мазките да се прилагат след 
изсъхване, без да се напукват, 
като увеличава адхезията и 
балансира поглъщането на 
основите.

Прозрачен бял дисперсионен 
грунд, който позволява на
мазилката  да се прилага 
увеличава адхезията към 
повърхностите.

Течна добавка за разтво-
ри на циментова основа, 
съполимерна дисперсия, 
прозрачен цвят, осигурява 
висока обработваемост и 
предотвратява появата 
на пукнатини и увеличава 
температуроустойчивоста 
и сцеплението, здравината и 
хидроизолацията.

Въздуховъвличаща течна 
добавка, която осигурява 
качество на хидроизолация в 
циментови смеси и увеличава 
циклите на замразяване-раз-
мразяване.

Области на приложение • Вътрешно и външно
• На стени, подове и тавани
• На всички видове камък и 

дериватни каменни тухли, 
бетонни тухли, брикети, 
газобетон, бетонни плочи 
и видим бетон

• При външни топлоизо-
ла ционни композитни 
системи и неабсорбиращи 
повърхности

• За връзка нов/стар бетон

• Външно и вътрешно
• За стени, подове и тавани
• За повърхности като 

бетон, открит бетон, 
камък и камък, дерива-
тивни тухли, пемза тухли, 
брикети, варовик и др.

• Във всички ремонтни 
строителни разтвори

• В циментови мазилки
• В проливни работи
• Във всички циментови 

ремонти

• Във всички циментови 
продукции

Характеристики • Не позволява на мазилката 
да се напуква в резултат 
на бързо абсорбиране на 
влага

• Предотвратява образува-
нето на въздушни мехурче-
та на повърхността

• Балансира продължител-
ността на сушене и опън 
на всички видове мазилки 
на гипсова основа

• Позволява втвърдяване 
без пукнатини, чрез увели-
чаване силата на адхезия

• Образува ципа
• Устойчив на вода, посто-

янна влажност и студ
• Намалява консумацията 

на материалите, които се 
прилагат върху него, тъй 
като увеличава силата 
адхезия на основата

• Гипсови, циментови и анхи-
дратни мазилки, минерални 
мазилки и бои може да се 
нанасят върху него

• Пожароустойчив

• Предпазва мазилката 
• Предотвратява образува-

нето на въздушни мехурче-
та на повърхността 

• Осигурява изсушаване 
без пукнатини чрез 
увеличаване адхезията на 
съпротивление

• Образува филмово покри-
тие, когато се сушат 
правилно

• Устойчив на вода, посто-
янна влажност и студ 

• Намалява разхода на 
материалите, които ще 
се прилагат след Bostik 
MultiPrim Primer, 

• Огнеупорен

• Силно и трайно свързване 
на сместа в която се 
добавя 

• Повишава устойчивостта 
на сцепление и гъвкавост 
на разтвора.

• Увеличава силата срещу 
слаби химикали

• Осигурява водоплътност 
на сместа

• Повишава обработва-
емоста

• Предотвратява образува-
нето на пукнатините.

• Лесно проницаема
• Предотвратява сегрегация
• По-компактна  и устойчи-

ва смес
• Осигурява водоплътност 

на сместа 

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Прозрачно бял Прозрачен Прозрачен

Пълно изсъхване ~24 часа ~24 часа

Твърдо съдържание 40% 40%

Обемно тегло  (кг/л) 1,6 ±0,2 1,10 ±0,2 1,10 ±0,2

Температура на 
полагане

между +5°C и +35°C между +5°C и +35°C между +5°C и +35°C

Устойчивост между +5°C и +35°C между +5°C и +35°C

Опаковка 15 кг пластмасови кофи 10 кг пластмасова туба 10 кг и 30 кг туба 30 кг туба

ДОБАВКИ ЗА РАЗТВОРИ И ГРУНДОВЕ
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ДОБАВКИ ЗА РАЗТВОРИ И ГРУНДОВЕ

Продукт AntiFreeze Fiber M06 Framol SX Roll

Описание Нафталинов сулфонат на 
формалдехид основа, не 
съдържа хлор, повишава  
обработваемостта на 
циментовите смеси при 
ниски и отрицателни тем-
ператури, осигурява висока 
устойчивост и пластифи-
циране чрез намаляване на 
съдържанието на вода.

6 mm полипропиленови 
фибри, добавят се в 
сместа с цел увеличаване 
на устойчивост и натиск, 
на опън в мазилка, замазка, 
циментова замазка и т.н.

Готово за употреба 
минерално масло, което 
гарантира лесно наливане и 
гладък бетон.

Bostik SX Roll е на базата 
на силан/силоксан, готов 
за употреба, прозрачен 
протектор за повърхности, 
съдържащ разтворител. 
Водоотблъскващ, когато се 
прилага върху повърхности 
и повишава трайността на 
повърхността като я прави 
устойчива на метеороло-
гични условия

Области на приложение • Във всички циментови 
продукции

• Външно и вътрешно

• В смеси, съдържащи ма-
зилка, замазка и цимент

• При изливни работи

• В дървени, стоманени, 
шперплат и композицион-
ни куфражи

• Само външно

• Само за вертикално 
приложение

• В естествени камъни, 
мрамор и всички видове 
повърхности на минерал-
на основа

Характеристики • Увеличава съпротиви-
телните стойности на 
замазката

• Повишава устойчивост-
та на замръзване и 
разтваряне

• Образува водоплътна и 
компактна смес

• Повишава устойчивост-
та на абразия

• Осигурява лесно демон-
тиране на куфража

• Удължава живота на 
използвания куфраж

• Подходящ при отопление 
и пара за втвърдяване 

• Намалява въздушните 
мехурчета, които могат 
да възникнат в бетона

• Устойчив на алкали и 
UV лъчи

• Не образува филм (слой) 
на повърхността

• Не избледнява и не прави 
мехури с течение на 
времето

• Удължава живота на 
сградата

• Предотвратява замър-
сяването фасадите на 
сградите

• Устойчив на образуване 
на пукнатини по повърх-
ността, безшевен

• Приложим с четка, лесен 
за полагане

Те
хн

и
ч
ес

ки
 д

ан
н
и

Цвят Кафяв Бледо жълт Прозрачен

Пълно изсъхване 24 ч.

Обемно тегло  (кг/л) 1,10 ±0,2 0,85 ±0,2 0,78

Температура на 
полагане

Между +5°C и +35°C

pH 6-7

Опаковка 30 кг туба 21 кг кутия 30 кг туба 5 кг тенекиени опаковки
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София, бул. Владимир Вазов №39
тел. 02 417 32 61, факс 02 418 11 70

info@bostik-izohim.com
www.bostik-izohim.com

ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЛЕПИЛА ЗА МЕКИ НАСТИЛКИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ФУГИ

ЛЕПИЛА ЗА ОБЛИЦОВКИ
ЛЕПИЛА ЗА ДЪРВЕНИ

ПОДОВИ НАСТИЛКИ
ВИСОКОЯКОСТНИ ЛЕПИЛА

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ&

ЛЕПИЛА ЗА МОНТАЖ

НА ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕПИЛА ЗА ПОДОВИ

НАСТИЛКИ


