
Продукт на фокус 

ТЕРМОФЛЕКС®  

FINISH PRO  

Олекотена топлоизолационна хас-

тарна мазилка с, интегрирани в 

състава си, термо-фибри от EPS за 

еднократно полагане на дебелини 

до 5 см, както в интериорни, така и 

в екстериорни условия.  

 

ПОДОВА ЗАМАЗКА ЦИМЕНТОЛ® 

Подовата замазка ЦИМЕНТОЛ® е висококачествен продукт за 
ръчно полагане в слоеве между 10 и 80 мм. Комплексните ка-
чества на материала гарантират практически неограниченото 
му приложение като плаваща, подравнителна или свързваща 
замазка. ЦИМЕНТОЛ® е идеален избор за полагане под мно-
жество подови покрития като мокети, PVC, керамични или ка-
менни покрития, паркет и други.  
Продуктът може да бъде използван и като материал за полага-
не на бетонни павета и подови плочи. Поради значителната си 
мразоустойчивост, ЦИМЕНТОЛ® може да бъде прилаган, както 
на закрито, така и на открито – като хастарна мазилка при те-
раси и балкони.  

повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви с юнското издание на информационния 

ни бюлетин за професионалисти! 

Основният акцент на бюлетина ни през този месец пада 

върху широкото разпространение и множеството вариан-

ти за приложение на част от продуктите в гамата на сухи-

те строителни смеси на МАРИСАН. Ще обърнем особено 

внимание на хастарните мазилки, позволяващи преодо-

ляването на груби неравности и осигуряването на ста-

билна повърхност. Ще разгледаме обстойно и предимст-

вата на топлоизолационната хастарна мазилка с, включе-

ни в състава си, термо-фибри от EPS.  

Една от водещите теми в юнския ни бюлетин е новият 

продукт от гамата на топлоизолационните ни материали - 

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55, характеризиращ се с екстрем-

на плътност (45кг/м3) и висока якост. Уникалната струк-

тура на продукта позволява приложението му за геотех-

ническо изолиране на силно натоварени места като авто-

магистрали, пътища, летища, мостове, железопътни ли-

нии и други.  

Допълнителна информация за други иновативни продук-

ти и решения, може да намерите на официалния ни ин-

тернет сайт www.marisanbg.com  

ЕКСТРЕМНА ПЛЪТНОСТ С ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 

Екстремна якост и завидната плътност от 45кг/м3 правят ТЕР-
МОФЛЕКС® EPS W-55, предпочитан избор при геотехническо 
изолиране на перманентно натоварени площи като автомагис-
трали, летища, железопътни линии и други. Освен, че олеко-
тява цялата пътна конструкция, положеният топлоизолацио-
нен материал предотвратява замръзването по повърхността 
при температури около или над 0°C, както и при ветровито 
време, редуцирайки шансовете за заледяване и образуване 
на опасни условия по пътищата. Продуктът намира особено 
широко приложение и при топлоизолиране на зимни спортни 
съоръжения, тъй като оптимизира максимално енергийните 
разходи, намалявайки значително времето за формиране на 
ледената настилка. 
повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ  

Завидните свойства на варо-циментовите мазилки гарантират 
бързина на работния процес и ниска себестойност за обработ-
ката на единица площ. Мазилките, изградени на варо-
циментова основа, гарантирано осигуряват постигането на 
стабилен повърхностен слой. Неговата отлична адхезия поз-
волява лесното и сигурно, последващо полагане на всички 
видове финишни материали. 
Хастарните мазилки на МАРИСАН се характеризират с подоб-
рен коефициент на топлопроводимост и особена издръжли-
вост на агресивни атмосферни влияния. Те са устойчиви на 
ефлоресценция (избиване на соли) и притежават значителна 
хидрофобност. 
повече>>    

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за електронната търговия това е непоискано търговско съобщение. 

www.marisanbg.com, всички права запазени! 

Ако не желаете да получавате повече този бюлетин, моля натиснете тук 

Facebook.com Twitter.com Linkedin.com Plus.google.com Pinterest.com 

ХОТЕЛИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ 

За качеството и резултатите от работата с продуктите на един 
производител на строителни материали, няма по-добър инди-
катор от доволните клиенти и партньори. В настоящия брой на 
информационния ни бюлетин, ще ви запознаем с резултатите 
от приложението на нашите продукти в различни хотели и ва-
канционни комплекси. Тяхното излагане на постоянен човеко-
поток и силно променливи атмосферни влияния, изисква рабо-
та с професионално разработени продукти и системи.   

повече>>    
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