
 

 

Изохим изключителен представител на СТЕНКИМ ЗА БЪЛГАРИЯ
 

StenFloor® - StenCoat® 
Индустриални подови покрития; насладете се на декоративни покрития 
комбинация от издръжливост и лесно почистване 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индустриални подови покрития; 

насладете се на декоративните 

подови покрития комбинация от 

издръжливост, дълготрайност и 

лесно почистване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С история   повече от четвърт век знание и опит, продуктите   STENKIM на полиуретанова и епоскидна база  

са   проектирани  за да отговорят за нуждите на подови покрития за летища, промишлени предприятия и 

съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, училища, офиси и болници. Производството на 

подови настилки и покрития изисква  високотехнологични    умения  които ф-ма  Stenkim  е придобила в 

годините за да може продуктите и да отговарят  на EN, ISO или ASTM стандартите. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Защо да ползуваме STENFLOOR? 
 

Покритие за бетонни  и  метални  повърхности,    за употреба в 
закрити помещения. 

  Полимерните подови покрития имат плътна, гладка  и    

износоустойчива  повърхност. Същите  покрития предлагат 

редица предимства,  като лесна и дълготрайна  поддръжка, 

минимални средства за въстановяване и употреба. По-долу са  

посочени някои  от основните предимства, свързани с избора на 

полимерни подови покрития за промишлени итърговски  сгради. 

 Осигурява безшевно и 
естетическо покритие  

 Лесно за почистване с 
хигиенична повърхност 

 Химически устойчиви 
покрития 

 Осигурява противохлъзгащи и 
ударо-устойчиви покрития 

 Кратък период за направа на 
готов продукт 

 Осигурява реновиране на 
стари подови настилки 



 

 
 

StenFloor® 
Химически устойчиво, лесно за 

почистване, атрактивно подово 

покритие. 

 
 
 
 

 
StenFloor®5100 

 

На епоксидна база за слидно и тежко 
натоварване.  

 
• Без разтворители 

• Висока устойчивост на износване 

• Подходящ за тежък трафик 

• Хигиеничен               

• Лесен за почистване 

 
StenFloor®5100 е двукомпонентно, саморазливно 

покритие без разтворители, за средно и тежко   

натоварване. Трайно подово покритие, устойчиво на 

проникване, абразия и химични агресия. То има 

висока механична якост и е подходящо да се използва 

при производства с химичен процес, мокри 

помещения, ателиета, работилници, хигиенни подове 

като болници, хранителни и фармацевтични 

предприятия, технологични инсталации, кухни и т.н. 



StenFloor®5500 StenFloor®3000 StenFloor®3100 PLUS 

 

Епоксидно химически устойчиво 

подово покритие 
 

• Без разтворители 
• Отлична химическа устойчивост 
• Висока устойчивост на износване 
• Подходящо за тежък трафик 
• Хигиенично 
• Лесно за почистване 

 
StenFloor®5500 е двукомпонентно 
саморазливно покритие, за тежко 
натоварване, без разтворители. То е 
специално проектирана за повърхности  
подложени на химикали. Устойчиво е на 
разтворители, натриев хидроксид, сярна 
киселина, азотна киселина, солна киселина 
и подобни корозивни химикали, 
проникване и абразия, и образува здраво, 
безшевно и трайно подово покритие. 
Подходящо е да се използва върху бетон, 
метал, мозайка, плочки и шперплатови 
подове, които се нуждаят от специална 
защита от химикали като; предприятия с 
химични процеси, поцинковане, 
инсталации за обработка на храни и 
напитки. 

Полиуретаново химически 

устойчиво подово покритие 
 

• Без разтворители 
• Удобна употреба с гъвкава структура 
• Висока устойчивост на износване 
• Подходящо за среден и тежък трафик 
• Хигиенично 
• Лесно за почистване 

 
StenFloor®3000 е двукомпонентна 
еластична, полиуретанова, саморазливна 
подова замазка без разтворители, за 
средно/тежко натоварване. Той има висока 
носимоспособност за тежки условия на 
движение, и устойчивост на въздействия, 
абразия, проникване на химикали и UV 
радиация. То може да се използва върху 
бетон, мозайка, теракот, метал и др като 
защитно и / или декоративно покритие на 
индустриални халета, хранително- 
преработвателните предприятия, чисти 
процеси, хигиенни подове, мокри 
помещения, подове на обществени 
сгради, офиси, магазини, и други подобни 
места. 

Полиуретановa, UV устойчива 

защитна подова боя 
 

• Устойчив на UV и външни условия 
• Удобна употреба с гъвкава структура 
• Дълготрайно и лесно за нанасяне 
• Лесен за почистване филм 

 

 
 
 

StenFloor®3100 PLUS е двукомпонентна 
тънкослойна подова боя на полиуретанова 
основава,. Устойчива е на UV радиация, не 
потъмнява и не губи еластичност и други 
свойства във времето. Тя не позволява  
пропускане на вода и образува анти-
прахово, устойчиво на абразия покритие. 
Подобрява устойчивостта на пода на 
слънчева светлина и окисление. То може 
да се приложи при хоризонтални или 
вертикални повърхности върху бетон, 
дървени и метални повърхности, особено в 
заводи, складове, ателиета и други 
подобни подове. 

 
StenFloor®DURPLUS StenFloor®YALIT StenFloor ®6000 

Полиуретаново подово покритие, 

тежко натоварен тип 

 
• Без разтворители 
• Еластичен  и  удобен  за  използване  на  
закрито 
• Висока устойчивост на износване 
• Химическа устойчивост 

• Лесен за почистване 
 

 
StenFloor®DURPLUS е двукомпонентна 
еластична, полиуретанова, разливаща се 
подова замазка без разтворители, за тежко 
натоварване. Образува безопасно, 
издръжливо, нехлъзгащо се подово 
покритие устойчиво на износване и 
въздействие. Устойчиво на органични и 
неорганични киселини и основи,  масла, 
горива и антифризи и на ултравиолетовите 
лъчи. То се използва в и около почивни 
зони по пътищата, пешеходни пътеки, 
машинни цехове, хранителни обекти, 
платформ за  нефт, тротоари, подове за 
промишлени съхранение на цистерни, 
летищни настилки, приюти за животни,  
парк области. То е подходящо за бетон, 
мозайка, керамика, дърво, метал и 
асфалтови настилки. 

Полиуретаново подово покритие, 

електрически изолатор 

 
• Отлична електрическа изолация 
•Отговаря на законодателството за 
безопасност на труда 
• Дълготрайно и с дълъг експлоатационен 
живот 
• Лесен за нанасяне 
• Лесен за почистване 

 
StenFloor®YALIT е двукомпонентно, на 
полиуретанова основа, без разтворители 
подово изолационно покритие, 
предназначено за места, където съществува 
опасност от токов удар. Неговото 
електрическо съпротивление не намалява с 
времето или при контакт с вода. То може да 
се прилага на всички видове подове при 
всички видове среди, където се изисква 
електрическа изолация за безопасност при 
работа, преди всичко при станции и 
съоръжения за прекъсване  на 
напрежението, контролни стаи и кабини 
електричество. 

Полиуретаново подово покритие, 

тежко натоварен тип 

 
• Без разтворители 
• Висока еластичност 
• Бързо съхнещ 
• Устойчив на UV и външни условия 
• Химическа устойчивост 
• Дълготрайно и с дълъг  експлоатационен 
живот 

 
StenFloor®6000 е издръжлива на 
натоварване, силно еластична, безшевна 
подова система с бързо втвърдяване, без 
разтворители. То е устойчивост на 
хлъзгане, разкъсване, износване и висока 
якост на опън. То е дълготрайно покритие 
с отлична устойчивост на химикали, 
физически натоварвания и леки движения 
на основата. Запазва своята изключителна 
еластичност дори при студени условия и е 
устойчиво на UV радиация. То е устойчиво 
на органични и неорганични киселини и 
алкали, масла, горива и антифризи. То 
може да се пръска върху хоризонтални и 
вертикални повърхности, при площи с 
химически процеси, места за приготвяне 
на храна, чисти стаи, печатници, 
кафетерии, цехове, фабрики, болници и 
подове на обществени сгради. 



 

 
 
 
 
 

Floor®GRANO 
Високо устойчиви, защитни подови покрития тип замазка 

 

 



 

 
 

StenFloor®GRANO 3EP-FLEX StenFloor®GRANO 3EP StenFloor ®GRANO 3PU 

Епоксидно  подово  покритие, за 
тежко натоварен 
• Отлична адхезия и устойчивост на удар 

• Изключителна устойчивост на въздействие 
и износване 
• Пълна съвместимост с топлинното 
движение на бетона 
• Безшевна приложение с гъвкава структура 

• Нехлъзгаща се повърхност 
• Устойчиви на атмосферни условия 
• Устойчивост  на  горива,  масла  и  други 
химикали 
• Лесен за нанасяне 

 
StenFloor®GRANO 3EP е без разтворители, 
разливащ се клас покритие и ремонтен 
разтвор на база епоксид за тежък трафик. 
Може да се използва като смола или 3 
компонентен хастар. То образува  противо-
хлъзгащо и трайно покритие, устойчиво на 
атмосферни условия. Полимерната смес 
има отлична адхезия към бетон и следва 
термичното разширение на същия   със 
своята гъвкава структура. Гъвкавост 
предотвратява  напукване във времето. 
Покритието трябва да копира следва 
бетонни фуги без допълнителни такива. 
Има перфектна абразия и устойчивост на 
удар. Устойчив на слаби органични и 
неорганични киселини и алкали, масла, 
горива и антифризи и много химикали. 
Използва се за ремонт на повредени 
бетонови настилки, съвместни ръбове и 
подове, като летищни настилки, 
индустриални подове, паркинги и т.н. То е 
подходящо да се използва при настилки на  
индустриални подове, аерогари, паркови 
площи и пешеходни пътища. 

Епоксидно  подово  покритие, за  
тежко натоварен  
• Без разтворители 
• Висока якост на свързване 
• Отлична устойчивост на въздействие и 
износване 
• Нехлъзгаща се повърхност 
• Дълъг  експлоатационен живот 
• Лесен за нанасяне 

 
StenFloor®GRANO 3EP е без разтворители, 
разливащ се клас покритие на база епоксид 
за тежък трафик. То образува безопасен и 
противохлъзгащ   под, с твърди пълнители 
на специален размер. Полимерната смес 
има отлична адхезия към бетон и следва 
термичното разширение на същия със 
своята гъвкава структура. То има висока 
устойчивост на абразия и химическа 
устойчивост. То се използва за 
рехабилитация на бетонни покрития и фуги, 
като горно покритие при зони за забавяне 
и спиране , където  са желани висока 
защита и противо-хлъзгане. Той е подходящ 
да се използва и при тежко натоварени 
настилки, индустриални подове, аерогари, 
паркови площи и пешеходни пътища. 

 
StenScreed®300S / 600G 

Полиуретаново,   високо   ефективно 
подово покритие 
• На водна основа и без разтворители 
• Изключителна устойчивост на износване 
• Отлична химическа устойчивост 
• Устойчивост на термичен шок 
• Приложимост върху пресен бетон на 7 дни 
• Нехлъзгаща се повърхност 
• Предотвратява развитие на 

бактерии 
• Позволява Лесено за почистване 
и  с пара 
• Лесен за нанасяне 
• Бързо съхнещ 

StenScreed® е без разтворители, на база 
полиуретан и  Портланд цимент , устойчив 
на абразия и бързо набиране на якост 
подова настилка . То може да се използва 
върху всички повърхности подложени на 
термичен шок, разтворители, агресивни 
химикали и тежък трафик. Със StenScreed® 
ще предпазите повърхностите от 
условията на околната среда, поради 
своята не-пропускливост и изключителни 
физически качества. StenScreed® е много 
подходящ за използване при съоръжения 
за производството на храни, хладилни 
камери, млекопреработване , кланници и 
заводи за производство на бира. 

Полиуретаново подово покритие, за 
тежко натоварен  

 
• Без разтворители 
• Висока адхезия 
• Отлична устойчивост на въздействие и 
износване 
• Нехлъзгаща се повърхност 
• Лесен за нанасяне 
• Бързо съхнещ (по желание) 

 
StenFloor ®GRANO 3PU е дву- 
компонентно, без разтворители, клас 
зазливаща се смес, полиуретаново подово 
покритие. То образува безопасно и 
нехлъзгащо покритие със специален 
размер твърди пълнители. То има висок 
устойчивост на адхезия, абразия и 
проникване. То е устойчив на органична и 
неорганични киселини и Алкали, масла, 
горива и антифризи и много химикали. То 
се използва в ремонт на стари бетонни 
повърхности, натрошен плоча и  фуги, при 
зони на забавяне и спиране , пешеходни 
пътища, складови полета цистерни и др 
върху бетон, теракотни, керамични, 
дървени, метални и асфалтови настилки. 
Неговата скорост на втвърдяване може да 
се увеличи, за ремонти на места, които 
изискват проходимост много скоро. 

 

 
 
 
 
 
 

за съхранение, производство на химически 
вещества, лаборатории, цялостни 
съоръжения за производство, съхранение, 
обработка и третиране и повърхности обект 
на интензивно движение или химикали, 
поради своята висока химическа 
устойчивост, високо износване и 
устойчивост на удар, термична 
съвместимост с Портланд цимент бетони и с 
неговата анти-бактериална, лесна за 
почистване и не плъзгаща се повърхност. 
Може да се почиства с топла вода или пара. 
Устойчив на неорганични киселини и 
алкали, масла, горива и антифризи и много 
химикали. Той се използва в ремонт на 
стари бетонни повърхности, разбити плочи 
и фуги, при зони за забавяне и спиране, 
пешеходни пътища, складови полета, 
цистерни и др върху бетон, теракотни, 
керамични, дървени, метални и асфалтови 
настилки. Неговата скорост на втвърдяване 
може да се увеличи, за ремонти на 
места, които изискват способност на 
трафика в най-скоро време. Произведен 
без разтворители, по съвременните 
изисквания за опазване на олколната 
среда. 



 

 
 

 

StenCoat® - StenFloor® 
защитнo покритиe и боя 

с висока устойчивост 

и лесно почистване 

 



 

 

 
 
 

StenFloor®2PU-TOP StenCoat®2EP210 StenCoat®2EP211 

Полиуретанова, еластична, 

нехлъзгаща се, подова боя 
 

• Съвместима с полиуретанови и 
епоксидни покрития 
• Външно и вътрешно приложение 
• Силно еластична 
• Нехлъзгава и полу-матова повърхност 
• UV устойчива 
• Дълъг експлоатационен живот 
• Лесна за нанасяне 

 
StenFloor®2PU-TOP е полиуретанов, 
двукомпонентна, подова замазка и 
маркировка боя. Тя може да се използва 
за епоксидни и полиуретанови подови 
покрития, за да се подобри тяхната 
устойчивост. Благодарение на своята 
еластичност, устойчивост на износване, 
UV защита и противоплъзгаща се 
способност StenFloor®2PU-TOP е 
подходяща за всички видове проходими 
повърхности. Тя не губи своята 
еластичност и не потъмнява. Това е 
дълготрайна, бързо съхнеща боя и може 
да се използва за декоративен цели. 

Епоксидна, саморазливна високо 

покривна подова боя 
 

• Без разтворители 
• Висока устойчивост на износване 
• Подходящи за тежък трафик 
• Хигиеничен 

• Лесен за почистване 
 

StenCoat®2EP210 е двукомпонентна, на 

епоксидна основа, декоративна подова боя. 

Тя има висока устойчивост на надраскване и 

износване и образува гладко гланцово 

покритие. Тя може да се използва като горен 

слой боя за продукти с марката StenFloor®, а 

също и като покритие за икономични 

приложения. Тя предпазва пода чрез 

подобряване на неговата механична и 

химическа здравина. Боята запазва своя цвят 

и механичните си свойства за дълъг период от 

време. Тя може лесно да се почиства с 

детергенти и подобни почистващи агенти. Тя 

може да се използва като предпазно и / или 

декоративно покритие на хигиенични подове, 

мокри помещения, обществени пространства, 

офиси, магазини и т.н. 

Епоксидна, тиксотропна високо 

покривна боя 
 

• Без разтворители 

• Текстурирана и нехлъзгава повърхност 

• Висока устойчивост на износване 

• Подходящи за тежък трафик 

• Хигиеничен 

• Лесен за почистване 

StenCoat®2EP211 е двукомпонентна, 

епоксидна тиксотропнa боя. Тя има висока 

устойчивост на надраскване, абразия и 

хлъзгане и образува покритие с грапава 

портокалова кора като финиш. Може да се 

използва като основен слой боя за продукти 

с марката "StenFloor", а също и като 

покритие за икономични приложения. Тя 

подобрява механичната и химическа 

здравина на пода. Боята запазва своя цвят и 

механични свойства за дълъг период от 

време. Тя може да се използва като 

предпазно и / или декоративно покритие на 

хигиенични подове, мокри помещения, 

обществени пространства, офиси, магазини 

и др. Грапавостта на нейната повърхност 

може да се  регулира, свързани  с  нейното 

предназначение. 

 
StenCoat®2EP204 StenCoat® 2EP205 

Епоксидна, саморазливна високо 
покривна подова боя 

 
• Саморазливане и лъскава повърхност 
• Висока устойчивост на износване 
• Подходящи за тежък трафик 
• Устойчива на някои химикали 
• Хигиенична 
StenCoat®2EP204 е двукомпонентна 
епоксидна, саморазливна декоративна 
подова замазка и боя. Тя има гланцово 
покритие, отлична устойчивост на износване 
и ниско повърхностно замърсяване. Тя може 
да се използва като икономична подова 
замазка върху бетонни подове или като горен 
слой за StenFloor® продукти за безшевни 
подови настилки. Грапавостта на  текстурата 
на повърхността може да се коригира в 
зависимост от предназначението. 
StenCoat®2EP204 предотвратява запрашаване 
и омокрянето с вода и проникване на 
повърхността и повишава неговата 
устойчивост на повърхностно замърсяване и 
окисление. Тя е подходяща за използване в 
хигиенични области като болници, 
ресторанти и кухненски подове, и за по-груби 
текстури при наклонени повърхности на 
индустриални подове, паркинги и хлъзгави 
области като страни на плувни басейни и 
бани. 

Епоксидна, тиксотропна високо 
покривна боя 

 
• Текстурирана и нехлъзгава повърхност 
• Висока устойчивост на износване 
• Подходящи за тежък трафик 
• Хигиеничен 
• Лесна за почистване 
StenCoat® 2EP205 е двукомпонентна 
епоксидна, саморазливна декоративна 
подова замазка и боя. Тя има високо 
антихлъзгане, устойчивост на износване и 
ниско повърхностно замърсяване. Тя може 
да се използва като икономична подова 
замазка върху бетонни подове или като 
горен слой за StenFloor®. Грапавостта на 
текстурата на повърхността може да се 
коригира в зависимост от 
предназначението. StenCoat®2EP204 
предотвратява запрашаване и омокрянето с 
вода и проникване на повърхността и 
повишава неговата устойчивост на 
повърхностно замърсяване и окисление. Тя 
е подходяща за използване в хигиенични 
области като болници, ресторанти и 
кухненски подове, и за по-груби текстури 
при наклонени повърхности на 
индустриални подове, паркинги и хлъзгави 
области като страни на плувни басейни и 
бани. 



 

 

 

Coat®V серия 

Защитен декоративен лак с висока 

устойчивост, лесен за почистване 

 
 

 



 

 

 
 

StenCoat® 2EPV201 StenCoat® 2EPV250 StenCoat®2EPV301 

Прозрачен епоксиден лак 
 

• Висока устойчивост на износване 
• Подходящи за тежък трафик 
• Устойчив на някои химикали 
• Запечатване (прахоустойчив) 
• Хигиеничен 
• Лесен за почистване 

 
StenCoat® 2EPV201 е епоксиден, 
двукомпонентен, прозрачен лак. Той има 
висока абразия и издръжливост на петна, 
устойчив на химикали за басейни, слаби 
киселини и основи, детергенти, 
дезинфектанти, хидравлични течности и 
горива. Той е устойчив на външни условия. 
Водоустойчиво и дълготрайно покритие. Той 
предпазва пода от слънчева светлина  и 
окисление. Той образува здраво и 
дълготрайна покритие и се прилага върху 
бетонни и метални повърхности, фуги, 
дървен, теракот, гранитогрес, мрамор, 
естествени камъни и подобни повърхности. 

Прозрачен водоразтворим епоксиден 
лак 

 
• Водоразтворим 
• Висока устойчивост на износване 
• Запечатване (прахоустойчив) 
• Хигиеничен 
• Лесен за почистване 

 
StenCoat® 2EPV250 е двукомпонентен 
водоразтворим прозрачен лак на епоксидна 
основа. Подходящ за лек до среден трафик и 
индустриални подове. Има добра 
устойчивост на износване. Той може да се 
използва за приложения на ранен етап 
бетонни и влажни повърхности. Той е 
водоустойчив и дълготраен. Той предпазва 
пода от окисляване и  образува здраво и 
дълготрайно покритие.  Приложимо върху 
бетонни и метални повърхности, дърво, 
теракот, гранитогрес, мрамор, естествени 
камъни и подобни повърхности. 

Прозрачен епоксиден лак 
 

• Отлична химическа устойчивост 
• Висока устойчивост на износване 
• Подходящ за тежък трафик 
• Запечатване (прахоустойчив) 
• Хигиеничен 
• Лесен за почистване 

 
StenCoat®2EPV301 е двукомпонентен, 
епоксиден, прозрачен лак с висока 
химическа устойчивост. Има висока 
издръжливост на абразия и петна. Той е 
подходящ за използване върху повърхности, 
подложени на случаен контакт с агресивни 
химикали. Мможе да се използва при 
химически или хранителни фабрики, 
магазини, складови съоръжения, подове, 
подложени на агресивни почистващи 
препарати, като дезинфектанти, 
индустриални почистващи препарати, 
препарати за отстраняване на бои, 
обезмаслители и др. Устойчив на външни 
условия, водоустойчив и образува 
дълготрайно покритие. Той предпазва пода 
от слънчева светлина и окисление. Образува 
здраво и дълготрайно покритие и се прилага 
върху бетонни и метални повърхности, 
фугиращи смеси, дърво, теракот, 
гранитогрес, мрамор, естествени камъни и 
подобни повърхности. 

 

 
StenCoat®3EP GRIP StenCoat®2PUV203 StenCoat®2PUV204 

Прозрачен полиуретанов лак против 

хлъзгане 
 

• Прозрачен с нехлъзгаща повърхност 
• Подходящ за употреба „боси крака“ 
• Прахоустойчив 
• Лесен за нанасяне 

 
StenCoat®3EP GRIP е трикомпонентен 

епоксидeн лак, устойчив на хлъзгане. Той 

може да се използва на места, където могат 

да съществуват хлъзгави подове, като 

например; влажни зони, около басейни, 

вани, подове с плочки, кухни, входове на 

сгради, ресторанти, търговски центрове, 

хотели. Повърхността върху която е 

приложен става по-безопасна, нехлъзгава и 

устойчива на износване. Той може да се 

прилага  върху бетонни, метални 

повърхности, фуги, дърво, гладки плочки, 

гранит, мрамор и различни видове 

естествени камъни без да се променя 

външния вид на повърхността. 

Полиуретанов прозрачен лак гланц 

 
• Прозрачен, гланц 

• Устойчив на UV и външни условия 
• Вертикално и хоризонтално прилагане 
• Прахоустойчив 
• Лесен за нанасяне и почистване 

 
StenCoat®2PUV203 е прозрачен, гланцов 

двукомпонентен полиуретанов декоративен 

лак. Той образува водоустойчиво покритие. 

Повишава устойчивостта на повърхността на 

слънчевата светлина, окисление и абразия. 

Той е устойчив на UV, не потъмнява и не губи 

еластичност. Може да се прилага върху 

дървения, гранит, мрамор, естествени 

камъни и други подобни повърхности. Той 

предпазва повърхността от вода чрез 

покриване на пукнатини и фуги, без да 

променя външния му вид. Той обикновено 

се използва при фасади, тераси, балкони и 

мокри помещения. 

Полиуретанов прозрачен лак сатен 
 

• Прозрачен, полуматов 
• Устойчив на UV и външни условия 
• Вертикално и хоризонтално прилагане 
• Прахоустойчив 
• Лесен за нанасяне и почистване 

 
StenCoat®2PUV204 е прозрачен, полу-

матов двукомпонентен полиуретанов 

декоративен лак. Той образува 

водоустойчиво покритие. Повишава 

устойчивостта на повърхността на 

слънчевата светлина, окисление и абразия. 

Той е устойчив на UV, не потъмнява и не губи 

еластичност. Може да се прилага върху 

дървения, гранит, мрамор, естествени 

камъни и други подобни повърхности. Той 

предпазва повърхността от вода чрез 

покриване на пукнатини и фуги, без да 

променя външния му вид. Той обикновено 

се използва при фасади, тераси, балкони и 

мокри помещения. 



 

 

 
 

StenAst® 
Подготовка на повърхността и грундове за подови покрития 

 



 

 
 
 

StenAst®2EP StenAst®2EP-F StenAst®3EP 

Епоксиден грунд и повърхностен 

протектор без разтворители 

 
StenAst®2EP е двукомпонентен епоксиден 

грунд без разтворител за повърхностни 

покрития на полимерна основа, 

завършващи покрития, строителни 

разтвори и фугиращи смеси. Той е 

предназначен да се използва като грунд за 

продукти с марката: 

“StenFloor®”, “StenCoat®”, “StenSeal®”, 

“StenSport®”, “StenCare®”, които се 

прилагат върху бетон, асфалт, стомана, 

дървения, епоксидни и полиуретанови 

повърхности. Може да се използва като 

бариера за влага при полиуретанови 

покрития като “StenFloor®” или 

“StenSport®” които да се прилагат върху 

асфалт и бетонни външни настилки. Той 

подобрява сцеплението на полимерно 

модифицирани циментови материали 

върху основа от стар бетон, прилагани за 

ремонт и за покрития. Използва се и при 

попълване на микро пукнатини, 

образувани върху бетонна повърхност и 

като повърхностен втвърдител и инхибитор 

на прах за бетонови настилки. 

Епоксиден, дву-компонентен грунд 

без разтворители 

 
StenAst®2EP-F е двукомпонентен 

епоксиден грунд, без разтворители, 

икономичен, като подготовка за 

прилагане на епоксидни и полиуретанови 

покрития. Той е най-подходящия като 

грунд преди нанасяне на епоксидни 

подове върху бетони. Използва се и при 

попълване на микропукнатини, 

образувани върху бетонна повърхност и 

като повърхностен втвърдител и 

инхибитор на прах за бетонови 

настилки. 

Епоксиден, три компонентен грунд и 

повърхностен протектор за влажно 

 
StenAst®3EP е трикомпонентен, епоксиден 

грунд с разтворител. Той може да бъде 

използван като повърхностен втвърдител и 

бариерата за влага при бетонни повърхности. 

Той прониква дълбоко в бетона и инхибира 

дифузия на водата в най-горния слой на 

покритията и предотвратява адхезивните 

неуспехи и вида на покритието. Той е 

предназначен да се използва като праймер за 

продукти с марката: “StenFloor®”, “StenCoat®”, 

“StenSeal®”, “StenSport®”, “StenCare® , които 

се прилагат върху бетон, стомана, дървения, 

епоксидни и полиуретанови повърхности. За 

предпочитане е по неравни, абсорбиращи и 

напукани повърхности благодарение на 

висока импрегнационни свойства и образува 

гладка повърхност за покритията. Използва се 

и самостоятелно в места с пукнатини, за да се 

предпази бетона от увреждане при цикли 

замразяване-размразяване. 
 

 
 
 
 

StenAst®2EP-AS 
 

Епоксиден, дву-компонентен грунд, 

електропроводим 

 
StenAst®2EP-AS е двукомпонентен, 

епоксиден проводящ грунд. Той се използва, 

за да се образува непрекъснато проводящ 
слой под антистатични и проводими 

покритията и да направи контакта и 

заземяването по цялото протежение на 

горното покритие. Използва се и като грунд 

за покрития и бои, за да се намали риска от 

пожар, като предотвратява статичното 
електричество при изграждане на 

резервоари за гориво, предприятия и 

съоръжения съхраняващи експлозивнин и 

леснозапалими вещества. 



 

 
 
 

 

 

Саморазливни подови системи 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Саморазливни или противохлъзгащи подови системи 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Противохлъзгащи повърхностни системи за мокри подове 
 

 
 
 

80-200 микрона подово покритие 
 

StenCoat®2EP Grip 
 

Хлъзгава повърхност 



 

 

Ремонтна и покривна система за дефектни основи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подови бои за изравнени повърхности 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спортно подово покритие 
 

 

 

Финишна боя 
StenSport®2PUTOP 

Покритие за спортни настилки 
StenSport®SA801 
StenSport®SD601 

Уплътнител 
StenSport®Sealer 

Амортизираща гума 
Лепило 
StenSport®Adhesive 
StenSport®Binder 

Грунд 
StenAst®S 
StenAst®2EP 
StenAst®3EP 
StenAst®PU 
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