
Продукт на фокус 

ТЕРАФЛЕКС®  

 

WATERSTOP  

 

Универсално хидроизолзационно 

лепило-уплътнител за бързи ремон-

ти на течове, запълване на пукна-

тини и уплътняване при всякакви 

атмосферни условия.  

 

ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN уплътнител 

Еднокомпонентен битумен уплътнител с отлично сцепление 
към битумни повърхности, дърво, метал, пластмаса, бетон 
и др. Използва се за бързи ремонтни работи и уплътнение 
на фуги между хидроизолационни мембрани и вертикални 
бетонни стени, при дупки и пукнатини в битумни изолации, 
течове на покриви, отводнителни тръби, комини и улуци. 

Позволява спешни поправки дори и при дъжд за уплътня-
ване в подземни помещения. Не се влияе от UV лъчи, отми-
ване и повърхностни напрежения. Присъщата му еластич-
ност го прави устойчив на разширения в следствие на про-
менливи атмосферни условия.  
повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви със септемврийското издание на информа-
ционния ни бюлетин за професионалисти! 

Глобалното затопляне и съпътстващите го климатични про-

мени водят до все по-зачестяващи обилни валежи и навод-
нения. За последно станахме свидетели на подобни явления 
през изминалия месец. Поради фактът, че те се явяват ис-
тинско изпитание за сградите и съоръженията, които обита-
ваме, от нас се изисква да им осигурим адекватна хидроизо-
лационна защита. От възлово значение при този процес е 
качественият и професионален избор на материали. 

Тема на този бюлетин са изпитаните хидроизолационни ре-
шения на МАРИСАН, представени от професионално разра-
ботени продукти на битумна основа, гарантиращи безкомп-
ромисна и дълготрайна защита от влага. Ще ви запознаем с 
част от водещите продукти в гамата ни от уплътнители - 
ТЕРАФЛЕКС® WATERSTOP и ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN, както 

и с безкомпромисните хидроизолационни свойства на би-
тумните керемиди. 

В септемврийското издание сме поместили и новото попъл-
нение в нашето портфолио от софтуерни продукти с безпла-
тен достъп – КАЛКУЛАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ, спомагащ за 
бързо и акуратно проектиране на множество различни ком-
бинации от размери на плочките, ширина на фугите между 

тях и големина на крайните парчета плочки.  

Допълнителна информация за други иновативни продукти и 
решения, може да намерите на официалния ни интернет 
сайт www.marisanbg.com  

БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 

Покривите са ярък пример за строителна конструкция, 
подложена на тежки атмосферни влияния. Поради този 
факт, те трябва да осигуряват безкомпромисна хидроизо-
лационна защита, изпълнена с качествени и надеждни 
продукти. Битумните керемиди се явяват идеално реше-
ние за изпълнение на крайно покритие върху леки пок-

ривни конструкции, които не биха могли да поемат те-
жестта на традиционните керамични и съвременните бето-
нови керемиди. Други техни предимства са завидните во-
доотблъскващи свойства, лесното полагане и подмяна, 
когато това се налага, ниското тегло и икономическата 
ефективност. 
повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

ХИДРОЗОЛ® WBC БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 

Продуктът е предназначен за студено хидроизолиране, за-
щита и поддръжка на строителни елементи в контакт с 
почвата. Образува здраво покритие с добра проникваща 
способност и отлична адхезия, запазващо качествата си 
при температури от -30°С до +100°С. Служи за защита и 
поддръжка на компрометирани битумни покривни мембра-

ни. Образува водонепроницаем слой с висока еластичност 
и силна устойчивост на стареене, който не се свива и на-
пуква. Прилепва отлично към сухи и леко влажни основи, 
стари битумни покрития, тухли, бетон, циментови мазил-
ки, замазки и бои. Нанася се лесно, само с помощта на 
четка. 
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 

КАЛКУЛАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ 

Специално разработеният софтуер предоставя възможност-
та за бързо, лесно и практично калкулиране на най-
подходящата комбинация между големината на плочките и 
широчината на фугите между тях. КАЛКУЛАТОР НА ФУГИ И 
ПЛОЧКИ позволява извършването на предварителна проек-
ция на разпределението на плочките в помещението, спо-

магайки за отиграване на различни варианти за изрязване 
и позициониране на крайните парчета плочки, както и за 
изчислението на техните размери. С негова помощ, всеки 
може предварително да подсигури точността и професио-
налното качество на своя проект. 
повече>>    
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