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„НАЙ-ДОБРА БЪЛГАРСКА ФИРМА
 НА ГОДИНАТА“

категория „Фирма на публиката“ -  
Първа Инвестиционна банка

Ние вярваме, че само висококачествените продукти могат да отговорят на постоянно покачващите се изисквания, поставяни 
пред строежите и сградите.  В този аспект сертификатите за производствен контрол и управление на качеството са гаранция 
за тяхната изпитана надеждност и сигурно поведение. Те също така са и много важен инструмент за всички инвеститори,  
архитекти и проектанти, касаещ цялостното сертифициране на сградите, в които се влагат.

Ние в МАРИСАН споделяме тезата, че 
бизнесът получава най-точната и адек-
ватна оценка само и единствено от па-
зара – от обикновения потребител, не-
говите нужди, очаквания и впечатления. 
По тази причина, отдаваме особено вни-
мание на обратната връзка, на допитва-
нето до клиента, на мнението на парт-
ньора. Само и единствено по този начин 
можем да разберем дали пътя, по който 
сме поели е правилен.

Доказателство за това, че избраната от 
нас посока е правилна, намираме в мно-
жеството получени награди и отличия за 
качеството на нашите продукти, служе-
щи ни като допълнителен мотиватор за 
развитие.

2015 г. FORBES Bulgaria - Грамота за качество на продуктите

2012 г. НАГРАДА „НАЙ-ДОБРА БЪЛГАРСКА ФИРМА НА ГОДИНАТА“ 
в категория „Фирма на публиката“, организиран от  
Първа Инвестиционна банка

2010 г. НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ  
CityBuild.bg - Портал за строителство и архитектура

2010 г. ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ГРАМОТА ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО 
КАЧЕСТВО - Съюз на специалистите по качество в България

2009 г. НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ КОМПАНИЯ  
в Северна България през годината

2008 г. ТОП 100 ЗА НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ КОМПАНИИ 
през годината в България

2008 г. ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО - Пловдивски панаир 2008 г.

2007 г. ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО - Българска асоциация за изолации  
в строителството

СЕРТИФИКАТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕН 

КОНТРОЛ - 
СУХИ СМЕСИ И  

Р-РИ ЗА ЗИДАНЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕН 

КОНТРОЛ - 
СИСТЕМА ЗА 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКО 
ТЕХНИЧЕСКО 
ОДОБРЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ  
ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ  
OHSAS 18001:2007

СЕРТИФИКАТ  
ISO 14001:2015

• Сухи строителни смеси
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ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ, ПОДОВИ ЗАМАЗКИ, РАЗТВОРИ

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
TERAFLEX® PLATINIUM - високоеластично флексово лепило 3
TERAFLEX® PLATINIUM WHITE - високоеластично флексово лепило - бяло 3
TERAFLEX® GOLD - високоякостно флексово лепило 4
TERAFLEX® GOLD WHITE - високоякостно флексово лепило - бяло 4
TERAFLEX® SUPER FLEX - подобрено флексово лепило 5
TERAFLEX® SUPER FLEX WHITE - подобрено флексово лепило - бяло 5
TERAFLEX® EXTRA FLEX - флексово лепило с фибри 6
TERAFLEX® EXTRA FLEX WHITE - флексово лепило с фибри - бяло 6
TERAFLEX® EXTRA - универсално лепило за фаянс и теракота 7
TERAFLEX® STANDARD - лепило за малоформатна керамика 7
TERAFLEX® CLASSIC - лепило за порьозна керамика 8
TERAFLEX® BLITZ - бързостягащо лепило с висока якост 8

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
TERAFLEX® SILVER SELECTION - силно еластична водоотблъскваща фугираща смес 9
TERAFLEX® GOLD SELECTION - еластична фугираща смес с брокатен ефект 11

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОДУКТИ  КЪМ ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ  14
ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПОД КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ
HYDROZOL® FLEX PRO 2-K - двукомпонентен еластичен хидроизолационен шлам
HYDROZOL® FLEX PRO 2-K WHITE - двукомпонентен еластичен хидроизолационен шлам - бял
HYDROZOL® HYDROSTOP - циментова хидроизолация
HYDROZOL® FLEX GUM 1-K - течна хидроизолационна мембрана

ПОДОВИ ЗАМАЗКИ 
TERAFLEX® LEVEL PRO - саморазливна подова замазка 15
CIMENTOL® FLOOR SCREED - подова замазка 15

РАЗТВОРИ ЗА ЗИДАНЕ
TERAFLEX® BRICKS - разтвор за зидане на тухли 16
TERAFLEX® GAZOLIT - разтвор за зидане на газобетон 16

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ И ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ
TERAFLEX® MASTER FIX - изравнителна варо-циментова мазилка 17

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ
TERAFLEX® CONSTRUCTION GYPSUM - строителен гипс 18
TERAFLEX® GYPSUM FILLER - гипсова шпакловка 18
TERAFLEX® WHITE SATIN - гипсова шпакловка бял сатен 19
TERAFLEX® GYPSUM BASED ADHESIVE - гипсово лепило 19
TERAFLEX® ADHESIVE FOR GYPSUM BOARD - лепило за гипскартон 20
TERAFLEX® JOINT FILLER FOR GYPSUM BOARD - фугопълнител за гипскартон 20

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ
TERAFLEX® SUPER FINITURA - универсална пастообразна шпакловка и фугопълнител - NEW 21

ЦИМЕНТОВИ ШПАКЛОВКИ
TERAFLEX® CEMENT FILLER - циментова шпакловка 22
TERAFLEX® CEMENT WHITE FILLER - бяла циментова шпакловка 22

ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
TERMOFLEX® ADHESIVE FOR EPS/XPS - лепило за EPS/XPS с фибри 23
TERMOFLEX® CONTACT EPS - лепило-шпакловка за EPS с фибри 24
TERMOFLEX® CONTACT EPS WHITE - лепило-шпакловка за EPS с фибри - бяло - NEW 24
TERMOFLEX® REINFORCING MORTAR FOR EPS/XPS - шпакловка за EPS/XPS 25
TERMOFLEX® WHITE REINFORCING MORTAR FOR EPS/XPS - бяла шпакловка за EPS/XPS 25
TERMOFLEX® SUPER STAR - шпакловка за EPS/XPS - NEW 26
TERMOFLEX® SUPER STAR WHITE - бяла шпакловка за EPS/XPS - NEW 26
TERMOFLEX® SUPER FINE - супер фина циментова шпакловка - NEW 27
TERMOFLEX® MINERAL WOOL - лепило-шпакловка за минерална вата 27

ДОБАВКИ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ
TERAFLEX® ANTIFREEZE-D - суха добавка против замръзване 28
TERAFLEX® ANTIFREEZE-L - течна добавка против замръзване 28

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОДУКТИ КЪМ ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС  29
АКСЕСОАРИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Армиращи стъклотекстилни мрежи
Ъглови, ръбоохранителни, цокълни профили
Водооткапващи профили
Профили за деформационни фуги

ЦЕНОРАЗПИС 33
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Ние, в МАРИСАН, като утвърден лидер на пазара на продукти за строителство имаме основен приоритет 
- да работим в услуга на своите клиенти и партньори!
От създаването си, до днес, не спираме да се развиваме и да внедряваме нови технологии, взаимствани от 
европейски и световни лидери – технологии, работещи за качеството и сигурността на нашата продукция. 
Иновативните суровини и технологии, използвани при производството на продуктите ТЕРАФЛЕКС® и 
ТЕРМОФЛЕКС®  допринасят за повишаване на качествата им: еластичност, здравина, якост, сцепление, 
паропропускливост и водоотблъскване.

ЗДРАВИНА: Наличието на специализирани модификатори във всички лепила ТЕРАФЛЕКС® допринася 
за по-голямата им надеждност и здравина и в зимно време при ниски температури. Специализираните 
адитиви, използвани при производството на всички продукти ТЕРМОФЛЕКС® допринасят за по-голяма-
та им здравина и устойчивост при деформациите на стените и собственото тегло на топлоизолационната 
система. 

ЯКОСТ: Специалните добавки, които влизат в състава на лепилата ТЕРАФЛЕКС® спомагат за по-голямата 
им издръжливост на екстремно високи натоварвания и дълготрайна експлоатация. Адитивите в продук-
тите ТЕРМОФЛЕКС® повишават якостта им, образувайки по-твърда и здрава кристална решетка в систе-
мата. Това дава по-голяма надеждност и срок на експлоатация, както и устойчивост на всички термични 
натоварвания, причинени от дневните и годишни колебания на температурите и слънчевото греене.

СЦЕПЛЕНИЕ: Съдържащите се в състава на всички лепила ТЕРАФЛЕКС® твърди полимери създават 
по-голямо количество връзки между основата и облицовката в сравнение със стандартните такива, 
което допринася за повишаване на якостните им качества. Полимерите от ново поколение, влизащи 
в състава на всички продукти ТЕРМОФЛЕКС® гарантират по-здраво и надеждно закрепване на топло-
изолационния слой към основата на сградата, осигурявайки многократно по-голям брой връзки на еди-
ница площ от стандартните.

ЕЛАСТИЧНОСТ: Лепилата ТЕРАФЛЕКС® съдържат в състава си компоненти, повишаващи гъвкавостта и 
еластичността им, като това подпомага по-добрата им устойчивост на линейно разширение и свиване в 
следствие на температурни разлики, както и на всякакъв вид строителни деформации.

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ: Всички продукти ТЕРМОФЛЕКС® притежават много по-добра „дишаща“ спо-
собност на строителната конструкция, с което ефективно се предотвратява натрупването на конденз и 
мухъл в системата.

Поради безкомпромисното спазване на горепосочените характеристики, продуктите с марка  
ТЕРАФЛЕКС® или ТЕРМОФЛЕКС® с времето успяват да се наложат на пазара като синоними за отлично и 
безкомпромисно качество и стават неизменна част от работата на всеки, докоснал се до тях.

НОВА ФОРМУЛА PRO+



Високоеластично флексово лепило с есктремна якост за 
лепене на керамични, неабсорбиращи и гланцирани об-
лицовки върху деформируеми и критични основи.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• стъклокерамика и плочки с гланциран гръб
• интериорно и фибростъкло
• гранитогрес и лек облицовъчен камък

СВОЙСТВА:
• екстремна якост на залепване
• изключителна еластичност (клас S1)
• намалено плъзгане
• удължено време за работа

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Бяло високоеластично флексово лепило с екстремна 
якост за лепене на керамични, неабсорбиращи и гланци-
рани облицовки върху деформируеми и критични основи.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• мрамор и плочки с гланциран гръб
• стъклени и мозаечни плочки, интериорно и 

фибростъкло, стъклокерамика
• гранитогрес и лек облицовъчен камък
•  светли, прозиращи и оцветяващи се облицовъчни 

плочки

СВОЙСТВА:
• екстремна якост на залепване
• изключителна еластичност (клас S1)
• намалено плъзгане
• удължено време за работа

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя: до 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя: до 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERAFLEX® PLATINIUM 
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО

TERAFLEX® PLATINIUM WHITE 
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО - БЯЛО

Арт. № Продукта се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  

за мерна 
единица:

Цена с ДДС  
за разфасовка:

Цена с ДДС  
за палет:

0132-00 брой 25 kg бял 40 1000 kg kg 0,70 лв. 17,50 лв. 700 лв.

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0239-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,37 34,33 1647,94

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0238-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,52 38,11 1829,38

C2 TE S1
клас

C2 TE S1
клас

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

ЯКОСТ:

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
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Високоякостно, гъвкаво лепило за лепене на тежки и 
широкоформатни облицовъчни плочи и камъни върху 
критични основи.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• тежки и широкоформатни облицовъчни плочи
• гранитогрес, гранит, мрамор, гнайс, оникс, варовик
• естествен и изкуствен облицовъчен камък

СВОЙСТВА:
• високоякостно залепване
• много висока хидро и мразоустойчивост
• нулево плъзгане с удължено време за работа
• за дебелослойно и тънкослойно полагане

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Бяло високоякостно, гъвкаво лепило за лепене на тежки 
и широкоформатни облицовъчни плочи и камъни върху 
критични основи.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• тежки и широкоформатни облицовъчни плочи
• гранитогрес, гранит, мрамор, гнайс, оникс, варовик
• естествен и изкуствен облицовъчен камък
•  светли, прозиращи и оцветяващи се облицовъчни 

плочки

СВОЙСТВА:
• високоякостно залепване
• много висока хидро и мразоустойчивост
• нулево плъзгане с удължено време за работа
• за дебелослойно и тънкослойно полагане

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя:

2 – 20 mm 
(при хоризонтални 
повърх. до 30 mm)

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя:

2 – 20 mm 
(при хоризонтални 
повърх. до 30 mm)

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERAFLEX® GOLD 
ВИСОКОЯКОСТНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО

TERAFLEX® GOLD WHITE 
ВИСОКОЯКОСТНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО - БЯЛО

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0236-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,14 28,38 1362,24

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0237-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,22 30,59 1468,22

клас

C2 TE

клас

C2 TE

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
4



Еластично лепило с повишена якост за лепене на кера-
мични плочки и гранитогрес на открито и върху интен-
зивно натоварени основи на закрито.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• широкоформатни подови плочи (до 60х60 cm)
• плочки от керамика и гранитогрес
• облицовки от мрамор, гнайс, оникс и варовик

СВОЙСТВА:
• с повишена якост на залепване
• висока хидро и мразоустойчивост
• удължено време за работа
• много добра обработваемост

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Бяло еластично лепило с повишена якост за лепене на 
керамични плочки и гранитогрес на открито и върху ин-
тензивно натоварени основи на закрито.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• широкоформатни подови плочи (до 60х60 cm)
• плочки от керамика и гранитогрес 
• облицовки от мрамор, гнайс, оникс и варовик
• светли, прозиращи и оцветяващи се облицовъчни 

плочки

СВОЙСТВА:
• с повишена якост на залепване
• висока хидро и мразоустойчивост
• удължено време за работа
• много добра обработваемост

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERAFLEX® SUPER FLEX 
ПОДОБРЕНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО

TERAFLEX® SUPER FLEX WHITE 
ПОДОБРЕНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО - БЯЛО

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0132-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,06 26,59 1276,42

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

5 kg 200 1000 kg 1,45 7,24 1447,20

0119-00 брой 10 kg сив 100 1000 kg kg 1,07 10,67 1066,80

25 kg 48 1200 kg 0,94 23,59 1132,42

C2 TE
клас

C2 TE
клас

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
5



Максимална дебелина на 
слоя: 6 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя: 6 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Лепило с фибри за лепене на керамични плочки на от-
крито и закрито и на гранитогрес в сухи помещения.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• керамични плочки за стени и под
• гранитогрес с размери до 40х40 см
• мозайки от естествени камъчета

СВОЙСТВА:
• допълнително подсилено с фибри
• подобрени якостни характеристики
• устойчиво на влага и студ
• не се свлича

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Бяло лепило с фибри за лепене на керамични плочки на 
закрито и открито и гранитогрес в сухи помещения.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• керамични плочки за стени и под
• гранитогрес с размери до 40х40 см
• мозайки от естествени камъчета

СВОЙСТВА:
• допълнително подсилено с фибри
• подобрени якостни характеристики
• устойчиво на влага и студ
• не се свлича

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

TERAFLEX® EXTRA FLEX 
ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО С ФИБРИ

TERAFLEX® EXTRA FLEX WHITE 
ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО С ФИБРИ - БЯЛО

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0544-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,73 18,37 881,86

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0847-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 0,92 22,99 1103,62

клас

C2 T

клас

C2 T

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
6



Универсално лепило за всички видове фаянс и теракота 
на закрито и открито.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• фаянс с размери до 30х30 cm
• теракота с размери до 40х40 cm
• тротоарни плочи

СВОЙСТВА:
• универсално лепило с широк обхват на приложение
• устойчиво на замръзване и постоянна влага
• издържа на статични натоварвания от тежки предмети
• не се свлича

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

TERAFLEX® EXTRA 
УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТА

Максимална дебелина на 
слоя: 6 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 15 – 20 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 - 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

5 kg 200 1000 kg 1,08 5,40 1080,00

0001-00 брой 10 kg сив 100 1000 kg kg 0,84 8,35 835,20

25 kg 48 1200 kg 0,60 14,88 714,24

C1 T
клас

Максимална дебелина на 
слоя: 6 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 15 – 20 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 20 kg; 25 kg

Лепило за малоформатни керамични плочки, фаянс и те-
ракота на закрито и открито.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• порьозна керамика
• фаянс и теракота с размери до 30х30 см
• леки строителни плочки

СВОЙСТВА:
• устойчиво на вода и замръзване
• осигурява здраво залепване
• не се свлича

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

TERAFLEX® STANDARD 
ЛЕПИЛО ЗА МАЛОФОРМАТНА КЕРАМИКА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0241-00 брой
20 kg

сив
51 1020 kg

kg
0,57 11,50 586,30

25 kg 48 1200 kg 0,54 13,42 643,97

клас

C1 T

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
7



Максимална дебелина на 
слоя: 6 – 10 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 15 – 20 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 24 – 48 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Лепило за полагане на ненатоварени порьозни керамич-
ни облицовки, фаянс и теракота при вътрешни условия.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• порьозна керамика
• фаянс и теракота с размери до 30х30 см
• облицовки с тегло до 20 kg/m2

СВОЙСТВА:
• устойчиво на влага и студ
• осигурява здраво залепване
• не се свлича

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

TERAFLEX® CLASSIC 
ЛЕПИЛО ЗА ПОРЬОЗНА КЕРАМИКА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0603-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,41 10,37 497,66

клас

C1 T

Бързостягащо лепило с много висока якост на залепване 
за полагане на абсорбиращи и неабсорбиращи облицо-
въчни плочи и камъни на закрито и открито.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• порьозни и непорьозни плочи за стени и под
• теракота и гранитогрес с размери до 80х80 cm
• естествен камък

СВОЙСТВА:
• бързостягащо лепило (клас F) 
• позволява бързо натоварване с пешеходен трафик
• много голяма якост на залепване и еластичност
• не се свлича

РАЗХОД:
назъбена маламашка 4х4 mm: 2,5 kg/m2
назъбена маламашка 6х6 mm: 3,5 kg/m2
назъбена маламашка 8х8 mm: 4,0 kg/m2
назъбена маламашка 10х10 mm: 5,0 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 10  mm

Добавяне на вода: 6,8 – 7,2  L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 5 min

Отворено време: 10 – 15 min

Време за работа с готовата 
смес: 1 h (20-25°C)

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 8 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERAFLEX® BLITZ 
БЪРЗОСТЯГАЩО ЛЕПИЛО С ВИСОКА ЯКОСТ

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0243-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,19 29,65 1423,30

C2 FT 
клас

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

ЕЛАСТИЧНОСТ:

ЗДРАВИНА:

СЦЕПЛЕНИЕ:

ЯКОСТ:

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
8



ФУГИРАЩИ СМЕСИ

COLOUR
GUARANTY

MYCO
PROTECT

PEARL
EFFECT

SILVER
IONS

100%
TIGHTNESS

HIGHT
FLEXIBLE

Силно еластична и много фина фугираща смес за фуги от 
1 до 15 mm с високо водоотблъскване, голяма устойчи-
вост на износване и интегрирана защита от развитие на 
мухъл и плесен.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ:
• тераси, балкони, плоски покриви, фасади
• облицовки, подложени на деформации и голямо 

натоварване
• постоянно мокри помещения
• вътрешни и външни условия

СВОЙСТВА:
• висока еластичност и устойчивост на деформации
• добри водоотблъскващи свойства
• устойчива на напукване, надраскване и изтриване
• с голяма адхезия към ръбовете на плочките

РАЗХОД, kg/m2:

TERAFLEX® SILVER SELECTION (1-15 mm*) 

СИЛНО ЕЛАСТИЧНА ВОДООТБЛЪСКВАЩА ФУГИРАЩА СМЕС
клас

CG2 WA

Плочки фуга  
2 mm

фуга  
5 mm

фуга  
8 mm

фуга  
10 mm

фуга  
15 mm

10х20 cm (8 mm) 0,44 1,09 1,75 2,18 3,28

20х20 cm (8 mm) 0,29 0,73 1,16 1,46 2,18

40х40 cm (8 mm) 0,15 0,36 0,58 0,73 1,09

50х50 cm (8 mm) 0,12 0,29 0,47 0,58 0,87

За фуги с ширина: 1 - 15 mm

Цвят: 24 цвята по 
каталог

Добавяне на вода: 0,30-0,32 л L 
(за 1 kg)

Време за зреене на 
сместта: 2-5 min

Време за работа с готовата 
смес: 40 – 50 min

Първоначално 
почистване: след 1 часа

Финално почистване: след 2 часа

Използване на 
повърхността: след 48 часа

Пълно натоварване: след 2-3 дни

Температура на полагане: от +5°C до +35°C

Годност: 24 месеца

Опаковка: 1 kg; 2 kg

* Артикулите означени със  (*)  са за фуги с размер от 1-6 mm и са до изчерпване на количествата

За фугиращите смеси не важат отстъпките на категория СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ.

Разфасовка 20 кг - по запитване от клиент.

Арт. № Цвят: Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Брой разфасовки 

в палет:
Цена с ДДС  

лв. за разфасовка:

2552-00
2608-00

001. Бял (1-15 мм)
034. Светло сива (1-15) брой

1 kg 300 4,40

2 kg 150 7,44

0467-00 010. Праскова(1-6 мм) брой
1 kg 300 4,30

2 kg 150 7,30

2553-00
2527-00
4060-00
4117-00
4118-00
4119-00
0465-00

017. Лимон (1-15 мм)
019. Бахама (1-15 мм)
117. Люляк (1-15 мм) 
004. Сепия (1-15 мм)
005. Пергамент (1-15 мм)
038. Облак (1-15 мм)
012. Пепел от рози (1-6 мм)

брой

1 kg 300 4,51

2 kg 150 8,24

2528-00
2529-00
4116-00
0454-00

020. Бежова (1-15 мм)
021. Клинкер (1-15 мм)
003. Мустард (1-15 мм)
029. Арктика (1-6 мм)

брой
1 kg 300 4,71

2 kg 150 8,46

2530-00
2526-00
2554-00

006. Крем (1-15 мм)
018. Пясък (1-15 мм)
036. Тъмно сива (1-15 мм)

брой
1 kg 300 5,23

2 kg 150 10,14

2642-00
4816-00
4041-00
4265-00
0458-00
0470-00
0457-00

037. Графит (1-15 мм)
022. Орех (1-15 мм)
002. Жасмин (1-15 мм)
023. Тера (1-15 мм)
022. Орех (1-6 мм)
002. Жасмин (1-6 мм)
023. Тера (1-6 мм)

брой

1 kg 300 6,09

2 kg 150 11,17

4073-00
0455-00
0464-00

024. Шоколад (1-15 мм)
027. Мента (1-6 мм)
014. Ягода (1-6 мм)

брой
1 kg 300 6,60

2 kg 150 12,99

1870-00 117. Люляк (1-6 мм) брой 2 kg 150 8,24

0453-00
0468-00

031. Морско синя (1-6 мм)
008. Папая (1-6 мм) брой

1 kg 300 11,23

2 kg 150 22,48

0449-00 039. Океан (1-6 мм) брой
1 kg 300 12,91

2 kg 150 26,95

Доставка на продукта: стандартна и по куриер
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ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Поради спецификата на печатния процес, отпечатаните тук цветове е възможно да се различават от оригиналните в цве-
товите картели. Препоръчваме изборът на цвят да стане от реален цветови картел.

001. Бял

005. Пергамент

010. Праскова*

018. Пясък

022. Орех*

029. Арктика*

037. Графит

002. Жасмин

006. Крем

012. Пепел от рози*

019. Бахама

023. Тера

031. Морско син*

038. Облак*

003. Мустард

007. Сахара*

014. Ягода*

020. Бежова

024. Шоколад

034. Светло сива

039. Океан*

004. Сепия

008. Папая*

017. Лимон

021. Клинкер

027. Мента*

036. Тъмно сива

117. Люляк
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За фуги с ширина: 1 - 15 mm

Цвят: 8 цвята по каталог

Добавяне на вода: 0,22 – 0,24 L 
(за 1 kg)

Време за зреене на 
сместта: 5 min

Време за работа с готовата 
смес: 60 min

Първоначално 
почистване: след 30 min

Финално почистване: след 3 часа

Използване на 
повърхността: след 24 часа

Пълно натоварване: след 2-3 дни

Температура на полагане: от +5°C до +35°C

Годност: 24 месеца

Опаковка: 2 kg

Еластична и водоотблъскваща фугираща смес с брока-
тен ефект, висока устойчивост на износване и защита от 
мухъл и плесен, за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ:
• постоянно мокри помещения
• подложени на деформации облицовки
• подово отопление
• вътрешни условия

СВОЙСТВА:
• високо еластична без да се напуква
• съдържа сребърни йони 
• устойчива на почистващи препарати
• интензивни и дълготрайни цветове с брокатен ефект

РАЗХОД:

TERAFLEX® GOLD SELECTION (1-15 mm*) 

ЕЛАСТИЧНА ФУГИРАЩА СМЕС С БРОКАТЕН ЕФЕКТ
клас

CG2 WA

Плочки
фуга  

2 mm
фуга  

5 mm
фуга  

8 mm
фуга  

10 mm
фуга  

15 mm
Разход: kg/m2

10х20 cm (8 mm) 0,40 0,99 1,58 1,98 2,97

20х20 cm (8 mm) 0,26 0,66 1,06 1,32 1,98

40х40 cm (8 mm) 0,13 0,33 0,53 0,66 0,99

50х50 cm (8 mm) 0,11 0,26 0,42 0,53 0,79

COLOUR
GUARANTY

MYCO
PROTECT

PEARL
EFFECT

SILVER
IONS

100%
TIGHTNESS

HIGHT
FLEXIBLE

GLITTER
EFFECT

Арт. № Цвят: Размер на 
фугата:

Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка:

Брой 
разфасовки 

в палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  

лв. за 
разфасовка:

2484-00 300. Алабастър 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 31,80

0474-00 350. Сребрист кристал 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 35,70

0473-00 360. Лунен пейзаж 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 35,70

0472-00 370. Блестящ оникс 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 35,70

0478-00 220. Слънчев кехлибар* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0477-00 230. Коралова импресия* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0476-00 240. Омайващ ахат* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0475-00 270. Вълшебен изумруд* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0481-00 160. Пламтящ рубин* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

* Артикулите означени със (*) са за фуги с размер от 2-25 mm и са до изчерпване на количествата

Поради спецификата на печатния процес, отпечатаните тук цветове е възможно да се различават от оригиналните в цве-
товите картели. Препоръчваме изборът на цвят да стане от реален цветови картел.

Доставка на продукта: стандартна и по куриер

220. Слънчев кехлибар*

300. Алабастър

160. Пламтящ рубин* 230. Коралова импресия*

350. Сребрист кристал

240. Омайващ ахат*

360. Лунен пейзаж

270. Вълшебен изумруд*

370. Блестящ оникс

За фугиращите смеси не важат отстъпките на категория СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ.

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
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12

1. КЕРАМИКА НА ЗАКРИТО

2. КЕРАМИКА НА ОТКРИТО

3. ГРАНИТОГРЕС НА ЗАКРИТО

4. ГРАНИТОГРЕС НА ОТКРИТО

5. КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ

6. СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ (ТЪМНИ)

7. СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ (СВЕТЛИ)

8. МРАМОР

9. ШИРОКОФОРМАТНИ ПЛОЧИ

10. ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ

11. ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

12. ТЕЖКИ СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

13. ЛЕК ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК

14. БАНИ, ТОАЛЕТНИ, КУХНИ (КЕРАМИКА)

15. БАНИ, ТОАЛЕТНИ, КУХНИ (ГРАНИТОГРЕС)

16. БАЛКОНИ И ТЕРАСИ (ГРАНИТОГРЕС)

17. ФАСАДИ НА СГРАДИ

18. БАСЕЙНИ (СТЪКЛОКЕРАМИКА)

1. ДЕФОРМИРУЕМИ И КРИТИЧНИ ОСНОВИ

2. ОТОПЛЯЕМИ ПОДОВЕ

3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД ПЛОЧКИ

4. ЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ И ЗАМАЗКИ

5. КЕРАМИКА НА ЗАКРИТО

6. ГИПСКАРТОН

7. МОЗАЙКА

8. СТАРИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

9. МЕТАЛНА ПОВЪРХНОСТ

10. ДЪРВЕНА ПОВЪРХНОСТ

1. ЕЛАСТИЧНОСТ

2. ЗДРАВИНА

3. СЦЕПЛЕНИЕ

4. ЯКОСТ

TERAFLEX® 
EXTRA FLEX

TERAFLEX® 
EXTRA FLEX WHITE

TERAFLEX® 
EXTRA

TERAFLEX®
STANDARD

TERAFLEX® 
CLASSIC

лепило за порьозна 
керамика

лепило за 
малоформатна 

керамика

универсално лепило
за фаянс и теракота

флексово лепило с 
фибри

флексово лепило с 
фибри - бяло

СВОЙСТВА

ОСНОВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
C1 T C1 T C1 T C2 T C2 T

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЗАДОВОЛИТЕЛНО

ВИДОВЕ ЛЕПИЛА ЗА 
КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ - 

СРАВНЕНИЕ



13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

TERAFLEX® 
SUPER FLEX

TERAFLEX® 
GOLD

TERAFLEX® 
PLATINIUM

TERAFLEX® 
SUPER FLEX WHITE

TERAFLEX® 
GOLD WHITE

TERAFLEX® 
PLATINIUM WHITE

подобрено флексово 
лепило

подобрено флексово 
лепило - бяло

високоякостно 
флексово лепило

високоякостно 
флексово лепило - 

бяло

високоеластично 
флексово лепило - 

бяло

високоеластично 
флексово лепило

бързостягащо лепило
с висока якост

TERAFLEX® 
BLITZ

C2 TE C2 TE C2 TE C2 TE C2 TE 
S1

C2 TE 
S1 C2 FT

C1 - НОРМАЛНО ВТВЪРДЯВАЩО ЛЕПИЛО

Е - РАЗШИРЕНО ОТВОРЕНО ВРЕМЕ

C2 - ПОДОБРЕНО ЛЕПИЛО

F - БЪРЗОСТЯГАЩО ЛЕПИЛО

Т - НАМАЛЕНО ПЛЪЗГАНЕ

S1- ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО



Продуктова 
група Артикул Арт. № Продуктът се 

поръчва на Разфасовка Цвят
Брой 

разфасовки в 
палет

Нетно тегло  
на палет

Мерна  
единица

2
HYDROZOL® FLEX PRO 2-K*

ДВУКОМПОНЕНТЕН ЕЛАСТИЧЕН 
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ

сух
компонент 0714-00

брой
10 kg

сив
100 1000 kg

kg                    
течен

компонент 0713-00 3 kg 100 300 kg

сух
компонент 0714-00

брой
25 kg

сив
48 1200 kg

kg
течен

компонент 0713-00 7,5 kg 40 300 kg

2
HYDROZOL® FLEX PRO 2-K WHITE*

ДВУКОМПОНЕНТЕН ЕЛАСТИЧЕН 
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ - БЯЛ

сух
компонент 0817-00

брой
10 kg

бял
100 1000 kg

kg
течен

компонент 0713-00 3 kg 100 300 kg

сух
компонент 0817-00

брой
25 kg

бял
48 1200 kg

kg
течен

компонент 0713-00 7,5 kg 40 300 kg

2
HYDROZOL® HYDROSTOP*

ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

-

1733-00

брой

10 kg сив 100 1000 kg

kg

1733-00 25 kg сив 48 1200 kg

2
HYDROZOL® FLEX GUM 1-K**

ТЕЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА 
МЕМБРАНА

- 2509-00 кофа

4 kg

сив

100 400

kg10 kg 33 330

20 kg 24 480

ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПОД КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ

* Доставка на продукта: стандартна
** Доставка на продукта: стандартна и по куриер

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ
СЪПЪТСТВАЩИ

ПРОДУКТИ

Забележка: Всички съпътстващи продукти са с различна отстъпка от основната 
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Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 10 mm

Добавяне на вода: 7,5 – 8 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: 1 – 2 min

Отворено време: 3 – 5 min

Време за работа с готовата 
смес: 15 – 20 min

Време, след което може да 
се стъпва: 3 h

Пълно натоварване: след 3 дни

Температура на полагане: от +15°C до +25°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя: 10 – 80 mm

Добавяне на вода: 4,8 – 5,2 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес: 3 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 3 дни

Пълно натоварване: след 21 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Бързо втвърдяваща саморазливна подова замазка с го-
ляма дълготрайност, за изключително гладко и хомоген-
но изравняване на подове.

ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ:
• керамични, гипсови и циментови подове
• дървени и магнезитни подове
• множество други основи

СВОЙСТВА:
• отлична саморазливност и самонивелиране
• оптимално разпределяне на разтвора също и при 

тънкослойно полагане 
• бързо се втвърдява без да се напуква и свива
• изключително гладка и хомогенна повърхност

РАЗХОД:
за слой с дебелина 1 mm: 1.4–1.5 kg/m2

Подова замазка на циментова основа с универсално при-
ложение за ръчно полагане на дебелини от 10–80 mm.

ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ:
• керамични, гипсови и циментови подове
• дървени и магнезитни подове
• топлоизолационни плочи и разделителни фолиа

СВОЙСТВА:
• висока товароносимост
• устойчива на напукване  
• с минимална свиваемост
• хидро и мразоустойчива 

РАЗХОД:
за слой с дебелина 10 mm: 10–15 kg/m2

TERAFLEX® LEVEL PRO 
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА

CIMENTOL® FLOOR SCREED 
ПОДОВА ЗАМАЗКА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

2299-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,16 28,88 1386,43

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0256-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,31 7,87 377,86

клас

CT-C30-F6  

клас

CT-C16-F4-B2-A15 

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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Зидарски разтвор за дебелослойно зидане с керамични 
и клинкерови тухли на външни и преградни стени.

За зидане на фуга до 3 mm. Разтворът е подходящ за за-
пълване на фугите на зидарията и за грубо измазване на 
керамични тухли. Може да бъде полаган както ръчно, 
така и чрез използването на машини за непрекъснато 
полагане и миксери за бетон.

СВОЙСТВА:
• висока якост на залепване 
• хидро и мразоустойчивост
• дълго отворено време
• лесна обработваемост

РАЗХОД:
33 kg/m3 при зидария с тухли L.250, B.250, H.120 mm
с хоризонтални кухини и фуга 3 mm 

Строителен разтвор за тънкослойно зидане с блокчета 
от газобетон или варовик на външни и преградни стени.

За зидане на тънка фуга (от 1 до 3 mm). За работа при 
външни и вътрешни условия. Разтворът също е подхо-
дящ за запълване на фуги на зидария, за изравняване 
на повърхността или шпакловане на гладки варовикови 
блокчета и плочи на закрито.

СВОЙСТВА:
• висока якост на залепване 
• хидро и мразоустойчивост
• дълго отворено време
• лесна обработваемост

РАЗХОД:
с челна фуга: 15 kg/m2
без челна фуга: 11 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя: фуга до 3 mm

Добавяне на вода: 4,5-5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: 5 min

Отворено време: 10  min

Време за работа с готовата 
смес: 3 h

Време за последваща 
обработка: след 72 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя: фуга от 1 до 3 mm

Добавяне на вода: 6,0 – 6,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: 5 min

Отворено време: 10 – 15 min

Време за работа с готовата 
смес: 3 h

Време за последваща 
обработка: след 72 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERAFLEX® BRICKS 
РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ НА ТУХЛИ

TERAFLEX® GAZOLIT 
РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ НА ГАЗОБЕТОН

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0244-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,33 8,23 395,14

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0245-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,43 10,74 515,52

M5
клас

M10
клас

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

РАЗТВОРИ ЗА ЗИДАНЕ

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ВАРО-ЦИМЕНТОВИ И ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 5 mm

Добавяне на вода: 5,0 – 5,2 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: 5 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време, след което може да 
се стъпва и фугира: 72 h

Пълно натоварване: след 14 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Изравнителна варо-циментова мазилка за грубо (хас-
тарно) измазване на стени и тавани на дебелини до 5 cm 
на открито и закрито.

ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ:
• груб бетон и циментови повърхности
• тухлени зидарии и основи от газобетон
• циментови и варо-пясъчни блокчета 

СВОЙСТВА:
• отлично сцепление с основата
• лесно преодолява неравности без да се свлича
• много добра паропропускливост
• нанасяне на слой до 50 mm

РАЗХОД:
за слой с дебелина 10 mm: 12 – 14 kg/m2

TERAFLEX® MASTER FIX 
ИЗРАВНИТЕЛНА ВАРО-ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0647-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,41 10,14 486,72

клас

CSI-W1   

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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За шпакловане на стени и тавани на закрито, постига 
гладки повърхности с изключителна белота, дебелина на 
слоя до 10 mm.

ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ТАВАНИ:
• бетон, газобетон, гипскартон
• хоросанови и хастарни мазилки
• тухлени зидарии, гипсофазер, филц и др.

СВОЙСТВА:
• изключителна белота и гладкост
• бързо набира якост
• висока устойчивост на напукване
• лесно преодолява неравности на основата

РАЗХОД:
около 1,2 – 1,6 kg/m2 на 1 mm слой

Максимална дебелина на 
слоя: 10 mm

Добавяне на вода: 7,5 – 8,25 L 
(за торба 15 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 5 min

Отворено време: 20 – 25 min

Време за работа с готовата 
смес:

30 – 40 min
(при 20 - 25°С)

Пълно натоварване: не по-малко от  
1 ден

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 15 kg

TERAFLEX® GYPSUM FILLER
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0855-00 брой 15 kg бял 56 840 kg kg 1,09 16,34 915,26

B4-20-2
клас

Бързостягащ многофункционален строителен гипс, за 
експресно фиксиране на елементи и запълване на не-
равности, кухини и отвори при довършителни и елек-
тромонтажни дейности.

ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ:
• бетон, газобетон, гипскартон
• хоросанови и хастарни мазилки
• тухлени зидарии, гипсофазер, филц и др.

СВОЙСТВА:
• бързостягащ натурален гипс
• идеална белота и гладкост
• висока устойчивост на напукване
• отлична запълваща способност

РАЗХОД:
около 0,9 kg/m2 на 1 mm слой

Максимална дебелина на 
слоя: до 5 cm

Добавяне на вода: 17,0 – 17,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за работа с готовата 
смес: 8 min 

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 15 kg; 25 kg

TERAFLEX® CONSTRUCTION GYPSUM
СТРОИТЕЛЕН ГИПС

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

5 kg 200 1000 kg

kg

1,23 6,17 1233,60

1636-00 брой 15 kg бял 56 840 kg 0,93 13,88 777,50

25 kg 54 1350 kg 0,65 16,26 878,04

A1
клас

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ
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ГИПСОВИ ПРОДУКТИ

Високоякостно гипсово лепило за лепене на гипсови 
блокчета, подходящо е за лепене на гипсови корнизи и 
орнаменти на стени и тавани.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• гипсови орнаменти, декоративни тухли и облицовки
• каменни орнаменти, гипскартон, декоративни 

елементи от EPS/XPS
• за зидане на гипсови панели и блокчета

СВОЙСТВА:
• висока сила на сцепление към основата
• повишена здравина и еластичност на залепване
• бързо набиране на начална якост при втвърдяване
• удължено време на работа

РАЗХОД:
В зависимост от предназначението: 
около 0,5 kg/m2 на 1 mm слой

TERAFLEX® GYPSUM BASED ADHESIVE 
ГИПСОВО ЛЕПИЛО

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

1638-00 брой
5 kg

бял
200 1000 kg

kg
1,39 6,97 1394,40

15 kg 56 840 kg 1,18 17,66 989,18

Дебелина на слоя: min 5 mm

Добавяне на вода: 7,5 – 8,25 L 
(за торба 15 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 3 – 5 min

Отворено време: ~ 70 min

Време за работа с готовата 
смес:

30 – 40 min
(при 20 – 25°С)

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 15 kg

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

5 kg 200 1000 kg

kg

1,93 9,67 1934,40

0252-00 брой 15 kg бял 56 840 kg 1,40 20,99 1175,33

25 kg 54 1350 kg 0,96 24,07 1299,89

Супер фина гипсова шпакловка с цвят на бял сатен, за 
тънкослойно шпакловане с дебелина на слоя до 3 mm и 
постигане на идеално гладки повърхности на закрито.

ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ:
• бетон, газобетон
• хоросанови и хастарни мазилки
• гипскартон, гипсофазер, филц

СВОЙСТВА:
• изключително фина и гладка
• с цвят на бял сатен
• висока устойчивост на напукване
• висока сила на сцепление към основата

РАЗХОД:
около 1,2-1,6 kg/m2 на 1 mm слой

Максимална дебелина на 
слоя: 3 mm

Добавяне на вода: 9 – 9,75 L 
(за торба 15 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 5 min

Отворено време: 20 – 25 min

Време за работа с готовата 
смес:

30 – 40 min
(при 20 – 25°С)

Пълно натоварване: не е по-малко от  
1 ден

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 15 kg; 25 kg

TERAFLEX® WHITE SATIN
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА БЯЛ САТЕН B4

клас

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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Модифицирано гипсово лепило с повишена здравина 
и удължено време за работа, за лепене на плоскости от 
гипскартон, гипсфазер и други материали.

ЗА ЛЕПЕНЕ НА:
• гипскартон, гипсофазер
• гипсови блокчета върху основи от гипс
• други изолационни материали 

СВОЙСТВА:
• висока сила на сцепление към вертикални основи
• лесна за употреба пастообразна смес с добра 

обработваемост
• повишена здравина и еластичност на залепване
• бързо набиране на начална якост при втвърдяване
• удължено отворено време на работа

РАЗХОД:
около 2,0 – 2,5 kg/m2

TERAFLEX® ADHESIVE FOR GYPSUM BOARD 
ЛЕПИЛО ЗА ГИПСКАРТОН

Дебелина на слоя: min 5 mm

Добавяне на вода: 11,3 – 12,5 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 3 – 5 min

Отворено време: 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

30 – 40 min
(при 20 – 25°С)

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  

за мерна 
единица:

Цена с ДДС  
за разфасовка:

Цена с ДДС  
за палет:

1637-00 брой 25 kg бял 54 1350 kg kg 0,92 23,02 1242,86

Добавяне на вода: 2,5 – 3,0 L 
(за торба 5 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 3 – 5 min

Отворено време: ~ 50 min

Време за работа с готовата 
смес:

70 – 80 min
(при 20 - 25°С)

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg

Модифицирана смес на гипсова основа с висока якост и 
удължено време на работа, за запълване, изравняване и 
шпакловане на плоскости от гипскартон, гипсфазер и др.

Използва се също и за фугиране на гипсови блокове и 
вът решни декоративни корнизи и орнаменти.

СВОЙСТВА:
• повишена якост и гъвкавост след изсъхване
• водорегулираща способност
• подобрена устойчивост на напукване
• гъста и еластична консистенция без бучки
• удължено време на работа с разтвора

РАЗХОД:
около 0,500 kg/m2 на 1 mm слой

TERAFLEX® JOINT FILLER FOR GYPSUM BOARD
ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

1728-00 брой 5 kg бял 200 1000 kg kg 1,67 8,34 1668,00

3B
клас

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Готова за употреба пастообразна смес за вътрешна упо-
треба в помещения с нормална влажност.

За фино шпакловане и направа на финишен слой върху 
бетонни повърхности, интериорни мазилки, стени и та-
вани от гипсокартон, преди боядисване. За завършване 
и обработка на фуги при монтаж на гипсокартон. 
За поправка на пукнатини при интериорни мазилки и 
зидарии, които не са подложени на влага.

СВОЙСТВА:
• не е необходимо предварително грундиране на 

гипсокартонените повърхности
• отлична обработваемост, лесно нанасяне и шкурене
• устойчивост срещу напукване и отлична адхезия
• бързо изсъхване
• изключително фино и гладко покритие
• готова за употреба смес, която може след отваряне да 

се съхранява и ползва след месеци

TERAFLEX® SUPER FINITURA  
УНИВЕРСАЛНА ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВКА И ФУГОПЪЛНИТЕЛ

Грундиране:
С дълбоко проникващ 

TERAFLEX® НАНОГРУНД 
при попиващи мазилки.

Добавяне на вода:

След първоначално 
разбъркване може да се 
добавя вода на порции 

от по 0,2 L. 
При нанасяне с 

бояджийски валяк, може 
да се разрежда

до 1,2 L на опаковка от 
20 kg 

Нанасяне: шпаклар,  
бояджийски валяк

Дебелина на слоя 
при шпакловка:

max 3 mm  
за 1 слой

Температура на 
полагане: от 5 °C до 35 °C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 6 kg; 20 kg

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  

за мерна 
единица:

Цена с ДДС  
за разфасовка:

Цена с ДДС  
за палет:

4795-00 брой
6 kg

бял
54 324 kg

kg
3,24 19,43 1087,97

20 kg 24 480 kg 2,05 41,08 985,82

Доставка на продукта: стандартна

За продукта TERAFLEX® SUPER FINITURA не важат отстъпките на категория СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ.

РАЗХОД:
• като фугопълнител: 0,35 - 0,50 kg за AK* и HRAK** кант
• за шпакловане на гипскартон: 1,00 - 1,50 kg/m2 , в зависимост от дебелината
• за шпакловане на гипсови мазилки: около 1.3 kg/m2

* потънал ръб незаоблен
** полукръгъл потънал надлъжен ръб
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Еластична циментова шпакловка за тънкослойно  
(до 5 mm) изравняване и заглаждане на стени и тавани 
във влажни помещения, на открито и закрито.

ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ:
• варо-циментови и бетонови повърхности 
• хастарни, саниращи и топлоизолационни мазилки
• тухлени зидарии и основи от газобетон, гипскартон и 

гипсфазер

СВОЙСТВА:
• висока еластичност
• устойчива на напукване
• голяма твърдост и устойчивост на механични 

натоварвания
• тънкослойно нанасяне от 2 до 5 mm

РАЗХОД:
за слой с дебелина 1 mm: 1,2 – 1,4 kg/m2

Бяла високоеластична циментова шпакловка за тън-
кослойно (до 5 mm) изравняване и заглаждане на стени 
и тавани във влажни помещения, на открито и закрито.

ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ:
• варо-циментови и бетонови повърхности 
• хастарни, саниращи и топлоизолационни мазилки
• тухлени зидарии и основи от газобетон, гипскартон и 

гипсфазер

СВОЙСТВА:
• много висока еластичност
• голяма устойчивост на напукване и твърдост
• устойчива на механични натоварвания
• тънкослойно нанасяне от 2 до 5 mm

РАЗХОД:
за слой с дебелина 1 mm: 1,2 – 1,4 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 5 mm

Добавяне на вода: 5,8 – 6,2 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: ~ 5 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време за последваща 
обработка: след 24 h

Пълно натоварване: след 28 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя: 2 – 5 mm

Добавяне на вода: 5,8 – 6,2 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: ~ 5 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 h

Време за последваща 
обработка: след 24 h

Пълно натоварване: след 28 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 5 kg; 10 kg; 25 kg

TERAFLEX® CEMENT FILLER 
ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

TERAFLEX® WHITE CEMENT FILLER 
БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

CS IV W2 
клас

CS IV W2 
клас

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

5 kg 200 1000 kg 1,07 5,35 1070,40

0411-00 брой 10 kg сив 100 1000 kg kg 0,82 8,23 823,20

25 kg 48 1200 kg 0,76 19,01 912,38

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

5 kg 200 1000 kg 1,47 7,33 1466,40

0412-00 брой 10 kg бял 100 1000 kg kg 0,98 9,82 981,60

25 kg 48 1200 kg 0,92 22,98 1103,04

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ЦИМЕНТОВИ ШПАКЛОВКИ

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС

Еластичен разтвор, подсилен с армиращи фибри за ле-
пене на топлоизолационни плочи от EPS/XPS върху раз-
лични основи при топлинно изолиране на сгради.

Подходящо е за всички видове минерални основи.

СВОЙСТВА:
• високо сцепление към EPS/XPS
• високо сцепление към минерални основи
• висока паропропускливост
• хидро- и мразоустойчивост

РАЗХОД:
от 4,5 kg/m2 до 8,0 kg/m2 в зависимост от гладкостта на 
основата и метода на нанасяне на лепилото

Максимална дебелина на 
слоя: 4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: 25 – 30 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERMOFLEX® ADHESIVE FOR EPS/XPS (with fibres) 
ЛЕПИЛО ЗА EPS/ XPS С ФИБРИ

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0956-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,57 14,24 683,71

CS IV W2
клас

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС

Лепило-шпакловъчна смес за лепене и шпакловане на 
топлоизолационни плочи от експандиран полистирен 
(EPS) при топлинно изолиране на сгради.

Лепило-шпакловъчната смес е подходяща за всички ви-
дове минерални основи.

СВОЙСТВА:
• отлично сцепление към минерални основи
• много високо сцепление към EPS
• висока паропропускливост
• хидро- и мразоустойчивост

РАЗХОД:
При шпакловане: от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 в зависимост 
от дебелината на шпакловката
При лепене: от 4,5 kg/m2 до 8,0 kg/m2 в зависимост от 
гладкостта на основата и метода на нанасяне на сместа

Лепило-шпакловъчна смес за лепене и шпакловане на 
топлоизолационни плочи от експандиран полистирен 
(EPS) при топлинно изолиране на сгради.

Лепило-шпакловъчната смес е подходяща за всички ви-
дове минерални основи.

СВОЙСТВА:
• отлично сцепление към минерални основи
• много високо сцепление към EPS
• висока паропропускливост
• хидро- и мразоустойчивост

РАЗХОД:
При шпакловане: от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 в зависимост 
от дебелината на шпакловката
При лепене: от 4,5 kg/m2 до 8,0 kg/m2 в зависимост от 
гладкостта на основата и метода на нанасяне на сместа

Максимална дебелина на 
слоя:

шпакловане:  
4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°С до+30°С

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя:

шпакловане:  
4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°С до+30°С

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERMOFLEX® CONTACT EPS 
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА EPS С ФИБРИ

TERMOFLEX® CONTACT EPS WHITE 
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА EPS С ФИБРИ - БЯЛО

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0444-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,67 16,87 809,86

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

4124-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 0,88 22,04 1058,11

CS IV W2 T2
клас

CS IV W2 T2
клас

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС

Висококачествен строителен разтвор за изработване 
на шпакловка с вградена в нея стъклотекстилна мрежа 
върху плочи от EPS/XPS. Съдържащите се в нея целулоз-
ни фибри и модификатори повишават якостта на цялата 
топлоизолационна система към наранявания, напуква-
ния и удари.

СВОЙСТВА:
• устойчива на механични увреждания
• високо сцепление към EPS/XPS
• устойчива на напуквания
• силно паропропусклива

РАЗХОД:
от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 при шпакловане, в зависимост 
от дебелината на шпакловката

Висококачествен бял строителен разтвор за изработва-
не на шпакловка с вградена в нея стъклотекстилна 
мрежа върху плочи от EPS/XPS. Съдържащите се в нея 
целулозни фибри и модификатори повишават якостта 
на цялата топлоизолационна система към наранявания, 
напуквания и удари.

СВОЙСТВА:
• устойчива на механични увреждания
• високо сцепление към EPS/XPS
• устойчива на напуквания
• отлично сцепление към минерални основи

РАЗХОД:
от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 при шпакловане, в зависимост 
от дебелината на шпакловката

Максимална дебелина на 
слоя:

шпакловане:  
4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 – 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Максимална дебелина на 
слоя:

шпакловане:  
4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERMOFLEX® REINFORCING MORTAR FOR EPS/XPS 
ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

TERMOFLEX® WHITE REINFORCING MORTAR FOR EPS/XPS
БЯЛА ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0247-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,78 19,48 934,85

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0248-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 0,94 23,46 1126,08

CSIV W2 T2
клас

CSIV W2 T2
клас

Доставка на продукта: стандартна

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

Силно еластичен разтвор с повишена якост за лепене и 
шпакловане на топлоизолационни плочи от експанди-
ран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен при фасади, 
подложени на високи натоварвания.

СВОЙСТВА:
• висока устойчивост на механични увреждания
• изключително високо сцепление към EPS/XPS
• силно еластична и устойчива на напуквания
• повишени якостни характеристики и твърдост
• съдържа синтетични фибри и MS-полимери
• силно паропропусклива

РАЗХОД:
от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 в зависимост от дебелината на 
шпакловката

Максимална дебелина на 
слоя: 4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERMOFLEX® SUPER STAR WHITE
ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS - БЯЛА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

1976-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,15 28,76 1380,67

CS IV W2
клас

Доставка на продукта: стандартна

Силно еластичен разтвор с повишена якост за лепене и 
шпакловане на топлоизолационни плочи от експанди-
ран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен, при фасади 
подложени на високи натоварвания.

СВОЙСТВА:
• висока устойчивост на механични увреждания
• изключително високо сцепление към EPS/XPS
• силно еластична и устойчива на напуквания
• повишени якостни характеристики и твърдост
• съдържа синтетични фибри и MS-полимери
• силно паропропусклива

РАЗХОД:
от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 в зависимост от дебелината на 
шпакловката

Максимална дебелина на 
слоя: 4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERMOFLEX® SUPER STAR 
ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

1975-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,04 25,99 1247,62

CS IV W2
клас

Доставка на продукта: стандартна
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС

CS IV W2
клас

Подсилена с фазери лепило-шпакловъчна смес за лепе-
не и шпакловане на плоскости от минерална вата при 
топлинно изолиране на сгради.
Сместа има отлично сцепление към всички видове мине-
рални основи и осигурява изключително здраво залепва-
не на ватата към тях. Устойчива е на замръзвания и тем-
пературни промени. Съдържанието на целулозни фибри 
и фазери повишава якостта и устойчивостта на цялата 
топлоизолационна система на наранявания, напуквания 
и удари.

СВОЙСТВА:
• много високо сцепление към минерална вата
• отлично сцепление към минерални основи
• устойчива на напуквания и удари
• висока паропропускливост

РАЗХОД:
При шпакловане: от 2,5 kg/m2 до 4,5 kg/m2 в зависимост 
от дебелината на шпакловката
При лепене: от 5,5 kg/m2 до 8,0 kg/m2 в зависимост от 
гладкостта на основата и метода на нанасяне на сместа
При подготвително шпакловане: около 1,5 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя:

шпакловане:  
4 – 6 mm

Добавяне на вода: 6,25 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на 
лепилната смес: 10 min

Отворено време: ~ 20 min

Време за работа с готовата 
смес:

2 часа 
(при 20 - 25°С)

Време, след което може да 
се дюбелира: 1 – 2 дни

Пълно натоварване: след min. 72 часа

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

TERMOFLEX® MINERAL WOOL 
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА МИНЕРАЛНА ВАТА

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

0249-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,97 24,13 1158,34

CSIV W2 T2
клас

Доставка на продукта: стандартна

TERMOFLEX® SUPER FINE 
СУПЕР ФИНА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

Бяла високоеластична циментова шпакловка, за тън-
кослойно (до 5 mm) изравняване и заглаждане на стени 
и тавани, включително във влажни помещения, идеална 
за покритие на външни и вътрешни повърхности.

ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ:
• варо-циментови и бетонови повърхности, върху 

които е направена замазка
• хастарни, саниращи и топлоизолационни мазилки
• тухлени зидарии и основи от газобетон, гипскартон, 

гипсфазер

СВОЙСТВА:
• Лесно нанасяне, добра адхезия, много висока 

еластичност
• Лесно шлифоване, голяма устойчива на напукване и 

твърдост
• Устойчива на механични натоварвания
• Тънкослойно нанасяне от 2 до 5 mm

РАЗХОД:
за слой с дебелина 1 mm: 1,2 – 1,4 kg/m2

Максимална дебелина на 
слоя: 2 - 5 mm

Добавяне на вода: 6,7 - 7,2 L 
(за торба 25 kg)

Време за зреене на сместа: ~ 5 min

Отворено време: 35 - 40 min

Време за работа с готовата 
смес: 2 часа

Време за последваща 
обработка: след 24 часа

Пълно натоварване: след 28 дни

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Температурна устойчивост 
след втвърдяване: от -30°C до +70°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 25 kg

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

4111-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg 1,22 30,61 1469,38

Доставка на продукта: стандартна

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
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ДОБАВКИ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

Суха строителна добавка против замръзване на бетон и 
строителни разтвори на циментова основа, позволява-
ща работа при температури от -4°С до +10°С.

ЗА ДОБАВЯНЕ КЪМ:
• всички видове бетон
• сухи строителни смеси на циментова основа
• разтвори на варо-циментова основа

СВОЙСТВА:
• позволява работа при температури от -4°С до +10°С
• поддържа положителна температура на разтвора по 

време на съхнене
• ускорява втвърдяването

РАЗХОД:
за 25 kg суха смес: 1,25 kg

Добавяне на вода: не се смесва

Температура на полагане: от -4°C до +10°C

Годност: 12 месеца

Опаковка: 1,25 kg

TERAFLEX® ANTIFREEZE-D 
СУХА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

кашон:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  

лв. за кашон:

0255-00 брой 1,25 kg 
(торба) бял 20 kg 7,37 9,21 184,13

Течна добавка против замръзване на бетон и разтвори 
на циментова и вароциментова основа, позволяваща ра-
бота при температури до -10°С.

ЗА ДОБАВЯНЕ КЪМ:
• всички видове бетон
• сухи строителни смеси на циментова основа
• разтвори на варо-циментова основа

СВОЙСТВА:
• позволява работа при температури до -10°С
• подобрява якостта и ускорява втвърдяването
• поддържа положителна температура на разтвора по 

време на съхнене
• не съдържа хлориди

РАЗХОД:
за 25 kg суха смес: 100 ml

Добавяне на вода: не се смесва

Температура на полагане: до -10°С

Годност: 24 месеца

Опаковка:
100 ml

пластмасова 
бутилка

TERAFLEX® ANTIFREEZE-L 
TЕЧНА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

кашон:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  

лв. за кашон:

1406-00 брой 100 ml 
(бутилка) жълто-кафяв 50 ml 0,02 2,03 101,46

Доставка на продукта: стандартна и по куриер

Доставка на продукта: стандартна
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС
СЪПЪТСТВАЩИ

ПРОДУКТИ

АКСЕСОАРИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Продуктова
група Артикул Арт. №

Продуктът 
се поръчва 

на
Разфасовка Цвят g/m2 m2 Брой в 

палет

3

TERMOFLEX® АРМИРАЩА 
СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА - 
145 G/M2

Алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна 
за изработка на армиран шпакловъчен 
слой в топлоизолационни системи и 
саниране на пукнатини по фасадни 
повърхности.

TERMOFLEX® 1254-00 ролка ролка бял 145 50 35

TERMOFLEX® II-K 2485-00 ролка ролка бял 145 50 33

3

АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА 
- 145 G/M2 - БЯЛА

Алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна 
за изработка на армиран шпакловъчен 
слой в топлоизолационни системи и 
саниране на пукнатини по фасадни 
повърхности.

- 0312-00 ролка ролка бял 145 50 33

Продуктова
група Артикул Арт. № Продуктът се 

поръчва на Разфасовка Цвят Размер (mm)
Бр. разфасовки в 
кутия / връзка / 

кашон

3

ЪГЪЛ ЗА ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ

Готов за употреба, предварително 
оформен армиращ ъгъл, за сигурно и 
прецизно оформяне на вътрешни ъгли и 
диагонално армиране около прозорци,  
врати,  щурцове и др.

1238-00 брой, 
кутия брой бял 350 х 300 х 200 25

3

СТРЕЛА ЗА ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ

Готова за употреба, предварително 
оформена армираща стрела 
за диагонално армиране на 
топлоизолационната система около 
прозорци, врати, щурцове и други отвори 
в нея.

1237-00 брой, 
кутия брой бял 650 х 330 100

3

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА, АЛУМИНИЕВ

Устойчив на алкалност алуминиев ъглов 
профил с мрежа за армиране и прецизно 
оформяне на външни ръбове и кантове 
по сградата в процеса на нейното 
топлоизолиране.

0316-00 връзка брой бял 70 х 70 х 2500 25

3

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА –
БЯЛА, PVC

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил 
с мрежа, за армиране и прецизно 
оформяне на външни ръбове и кантове 
по сградата в процеса на нейното 
топлоизолиране.

0318-00 връзка брой бяла 
мрежа 70 х 70 х 2500 25

3

TERMOFLEX® ЪГЛОВ ПРОФИЛ  
С МРЕЖА PVC

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил 
с мрежа,  за армиране и прецизно 
оформяне на външни ръбове и кантове 
по сградата в процеса на нейното 
топлоизолиране.

1428-00 кашон брой бял 80 х 120 х 2500 50

Забележка: Всички съпътстващи продукти са с различна отстъпка от основната 

Доставка на продукта: стандартна 

Доставка на продукта: стандартна 

29



ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС
СЪПЪТСТВАЩИ

ПРОДУКТИ

Продуктова
група Артикул Арт. № Продуктът се 

поръчва на Разфасовка Цвят Размер 
(mm)

Бр. разфасовки в 
кутия / връзка / 

кашон

3

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА, 
С ПОДВИЖНИ РАМЕНА

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил 
с мрежа на ролка с подвижни рамена 
за армиране и прецизно оформяне на 
вътрешни и външни ръбове и кантове с 
ъгъл различен от 90°.

1239-00 ролка ролка 
25 m бял – –

3

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА, 
ЗА СВОД

Устойчив на алкалност PVC ъглов профил 
с мрежа, за армиране и прецизно 
оформяне на ръбове и кантове по 
сводове с различен диаметър при тяхното 
топлоизолиране.

1240-00 връзка брой бял 100 х 150 х 2500 25

3

ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ 
С МРЕЖА, PVC /бяла/

Устойчив на алкалност PVC профил с 
водооткапващ кант, за целево отвеждане 
на дъждовната вода и прецизно 
оформяне на излизащи от фасадата 
хоризонтални ръбове.

0321-00 връзка брой бял 100 х 100 х 2500 20

3

TERMOFLEX® 
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА, PVC

Устойчив на алкалност PVC профил с 
водооткапващ кант, за целево отвеждане 
на дъждовната вода и прецизно 
оформяне на излизащи от фасадата 
хоризонтални ръбове.

1429-00 кашон брой бял 100 х 100 х 2500 40

3

TERMOFLEX® 
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА 
И ПРЕДПАЗНО ФОЛИО, PVC

Устойчив на алкалност PVC профил с 
водооткапващ кант, за целево отвеждане 
на дъждовната вода и прецизно 
оформяне на излизащи от фасадата 
хоризонтални ръбове.

1430-00 кашон брой бял 100 х 100 х 2500 40

3
TERMOFLEX® 
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА 
ЗА СКРИТ МОНТАЖ, PVC

2451-00 кашон брой бял 100 х 100 х 2500 40

Забележка: Всички съпътстващи продукти са с различна отстъпка от основната 

Доставка на продукта: стандартна 

АКСЕСОАРИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС
СЪПЪТСТВАЩИ

ПРОДУКТИ

Продуктова
група Артикул Арт. № Продуктът се 

поръчва на Разфасовка Цвят Размер 
(mm)

Бр. разфасовки в 
кутия / връзка / 

кашон

3

ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ, 
PVC, Е-образен/равнинен

Устойчив на алкалност Е-образен 
деформационен профил за дълготрайно 
и функционално интегриране в 
топлоизолационната система на 
разширителни фуги,  намиращи се в една 
равнина.

1082-00 брой, 
кашон брой бял 2500 20

3

ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ, 
PVC, V-образен/ъглов

Устойчив на алкалност V-образен 
деформационен профил за дълготрайно 
и функционално интегриране в 
топлоизолационната система на ъглови 
разширителни фуги.

1083-00 брой, 
кашон брой бял 2500 20

3

ПРОФИЛ ЗА ВРЪЗКА НА ТИС С ДОГРАМИ 
НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ, PVC, US8

Самозалепващ профил с мрежа, за 
дълготрайно еластична и водоплътна 
връзка на топлоизолационна система с 
дограми на врати и прозорци.

1045-00 брой, 
връзка брой бял 2400 20

3

ПРОФИЛ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА МАЗИЛКА

Устойчив на алкалност и UV-лъчи профил 
с мрежа, за точно и прецизно завършване 
на положената мазилка и естетическо 
оформяне и защита на нейният кант от 
механични повреди.

1507-00 брой брой бял 10 х 2000 1

3

РЪБООХРАНИТЕЛЕН ЪГЛОВ ПРОФИЛ, 
АЛУМИНИЕВ

Ръбоохранителен профил от алуминий 
предпазва ръбовете и кантовете на 
сградата от механични повреди и ги 
оформя прецизно.

0315-00 връзка / 
кашон брой – 18 х 18 х 2500 50 / 200 бр.

3

РЪБООХРАНИТЕЛЕН ЪГЛОВ ПРОФИЛ, 
АЛУМИНИЕВ, РИФЕЛОВАН

Устойчив на алкалност алуминиев ъглов 
профил с мрежа за армиране и прецизно 
оформяне на външни ръбове и кантове 
по сградата в процеса на нейното 
топлоизолиране.

2103-00 връзка / 
кашон брой – 24 х 24 х 2500 50 / 200 бр.

3

РЪБООХРАНИТЕЛЕН ЪГЛОВ ПРОФИЛ, 
PVC

Предпазва ръбовете и кантовете на 
сградата от механични повреди и ги 
оформя прецизно.

0317-00 връзка брой – 21 х 21 х 2500 25 / 100 бр.

Забележка: Всички съпътстващи продукти са с различна отстъпка от основната 

Доставка на продукта: стандартна 

АКСЕСОАРИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТИС
СЪПЪТСТВАЩИ

ПРОДУКТИ

АКСЕСОАРИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Продуктова
група Артикул Арт. № Продуктът се 

поръчва на Разфасовка Цвят Размер (mm)
Бр. разфасовки в 
кутия / връзка / 

кашон

3

ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ С ВОДООТКАП, 
АЛУМИНИЕВ

Завършващ профил от алуминий с 
водооткапваща функция, гарантиращ 
прецизно оформяне на цокъла на 
сградата без риск от напукване и сигурен 
монтаж на топлоизолационните плочи.

0386-00 връзка брой – 50 х 2000 х 0,6 25

0795-00 връзка брой – 80 х 2000 х 0,6 25

0897-00 връзка брой – 100 х 2000 х 0,6 25

1427-00 връзка брой – 120 х 2000 х 0,6 25

3

СВЪРЗВАЩ ЕЛЕМЕНТ 
ЗА ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ

Свързващ елемент за цокълен профил от 
H-PVC,  предотвратяващ разместването на 
профилите един спрямо друг и поемащ 
техните линейни разширения.

1244-00 кутия брой – 30 100

1491-00 кутия брой – 1000 10

3

ДИСТАНЦИОННА ПОДЛОЖКА ЗА 
ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ

Изравняваща неравностите на основата 
подложка от H-PVC, предотвратява 
изкривяването на цокълните профили 
и гарантира правилното подвеждане на 
топлоизолационната система.

1243-00 кутия брой – 2 50

1487-00 кутия брой – 3 50

1488-00 кутия брой – 4 50

1489-00 кутия брой – 5 50

1490-00 кутия брой – 10 50

3

ВОДООТКАПВАЩ ТЕРМО-ПРОФИЛ ЗА 
ЦОКЪЛ

Устойчив на алкалност PVC профил с 
водооткапващ кант оформящ, прехода 
между топлоизолацията на фасадата и 
излизащ от нейната равнина цокъл и 
отвеждащ целево дъждовната вода от 
него.

1242-00 връзка брой – 2500 50

3

ФУГА ПРОФИЛ, PVC

PVC, П образен профил за фуги с 
предназначение за създаване на 
декоративни фуги (улеи, жлебове) в 
повърхностния слой при изграждане на 
топлоизолационни системи (ETICS) или в 
повърхността на финишни мазилки.

1842-00 връзка брой бял 20 x 20 x 2500 20

Доставка на продукта: стандартна

Забележка: Всички съпътстващи продукти са с различна отстъпка от основната 
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ЦЕНОРАЗПИС

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® EXTRA
УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО 
ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТА

5 kg 200 1000 kg 1,08 5,40 1080,00

0001-00 брой 10 kg сив 100 1000 kg kg 0,84 8,35 835,20

25 kg 48 1200 kg 0,60 14,88 714,24

TERAFLEX® STANDARD
ЛЕПИЛО ЗА МАЛОФОРМАТНА КЕРАМИКА 0241-00 брой

20 kg
сив

51 1020 kg
kg

0,57 11,50 586,30

25 kg 48 1200 kg 0,54 13,42 643,97

TERAFLEX® CLASSIC
ЛЕПИЛО ЗА ПОРЬОЗНА КЕРАМИКА 0603-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,41 10,37 497,66

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ C1

Доставка на продукта: стандартна

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® PLATINIUM
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО 0239-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,37 34,33 1647,94

TERAFLEX® PLATINIUM WHITE
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО

0238-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,52 38,11 1829,38

TERAFLEX® GOLD
ВИСОКОЯКОСТНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО 0236-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,14 28,38 1362,24

TERAFLEX® GOLD WHITE
ВИСОКОЯКОСТНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО 0237-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,22 30,59 1468,22

TERAFLEX® SUPER FLEX
ПОДОБРЕНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО

5 kg 200 1000 kg 1,45 7,24 1447,20

0119-00 брой 10 kg сив 100 1000 kg kg 1,07 10,67 1066,80

25 kg 40 1000 kg 0,94 23,59 1132,42

TERAFLEX® SUPER FLEX WHITE
ПОДОБРЕНО ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО

0132-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,06 26,59 1276,42

TERAFLEX® EXTRA FLEX
ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО С ФИБРИ

0544-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,73 18,37 881,86

TERAFLEX® EXTRA FLEX WHITE
ФЛЕКСОВО ЛЕПИЛО С ФИБРИ 0847-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 0,92 22,99 1103,62

TERAFLEX® BLITZ
БЪРЗОСТЯГАЩО ЛЕПИЛО С ВИСОКА ЯКОСТ 0243-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,19 29,65 1423,30

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ И КАМЪНИ C2

Доставка на продукта: стандартна
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ЦЕНОРАЗПИС

* Артикулите за фуги с размер от 1-6 mm са до изчерпване на количествата

За фугиращите смеси не важат отстъпките на категория СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ.

Доставка на продукта: стандартна и по куриер

ФУГИРАЩИ СМЕСИ - TERAFLEX® SILVER SELECTION

Артикул Арт. № Цвят: Размер на 
фугата:

Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка:

Брой 
разфасовки 

в палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  

лв. за 
разфасовка:

TERAFLEX® GOLD SELECTION 

ЕЛАСТИЧНА ФУГИРАЩА СМЕС 
С БРОКАТЕН ЕФЕКТ

2484-00 300. Алабастър 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 31,80

0474-00 350. Сребрист кристал 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 35,70

0473-00 360. Лунен пейзаж 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 35,70

0472-00 370. Блестящ оникс 1-15 mm брой 2 kg 150 kg 35,70

0478-00 220. Слънчев кехлибар* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0477-00 230. Коралова импресия* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0476-00 240. Омайващ ахат* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0475-00 270. Вълшебен изумруд* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

0481-00 160. Пламтящ рубин* 2-25 mm* брой 2 kg 150 kg 31,80

Доставка на продукта: стандартна и по куриер

ФУГИРАЩИ СМЕСИ - TERAFLEX® GOLD SELECTION

Артикул Арт. № Цвят: Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Брой разфасовки 

в палет:
Цена с ДДС  

лв. за разфасовка:

TERAFLEX® SILVER SELECTION 
СИЛНО ЕЛАСТИЧНА 
ВОДООТБЛЪСКВАЩА 
ФУГИРАЩА СМЕС

2552-00
2608-00

001. Бял (1-15 мм)
034. Светло сива (1-15) брой

1 kg 300 4,40

2 kg 150 7,44

0467-00 010. Праскова(1-6 мм) брой
1 kg 300 4,30

2 kg 150 7,30

2553-00
2527-00
4060-00
4117-00
4118-00
4119-00
0465-00

017. Лимон (1-15 мм)
019. Бахама (1-15 мм)
117. Люляк (1-15 мм) 
004. Сепия (1-15 мм)
005. Пергамент (1-15 мм)
038. Облак (1-15 мм)
012. Пепел от рози (1-6 мм)

брой

1 kg 300 4,51

2 kg 150 8,24

2528-00
2529-00
4116-00
0454-00

020. Бежова (1-15 мм)
021. Клинкер (1-15 мм)
003. Мустард (1-15 мм)
029. Арктика (1-6 мм)

брой
1 kg 300 4,71

2 kg 150 8,46

2530-00
2526-00
2554-00

006. Крем (1-15 мм)
018. Пясък (1-15 мм)
036. Тъмно сива (1-15 мм)

брой
1 kg 300 5,23

2 kg 150 10,14

2642-00
4816-00
4041-00
4265-00
0458-00
0470-00
0457-00

037. Графит (1-15 мм)
022. Орех (1-15 мм)
002. Жасмин (1-15 мм)
023. Тера (1-15 мм)
022. Орех (1-6 мм)
002. Жасмин (1-6 мм)
023. Тера (1-6 мм)

брой

1 kg 300 6,09

2 kg 150 11,17

4073-00
0455-00
0464-00

024. Шоколад (1-15 мм)
027. Мента (1-6 мм)
014. Ягода (1-6 мм)

брой
1 kg 300 6,60

2 kg 150 12,99

1870-00 117. Люляк (1-6 мм) брой 2 kg 150 8,24

0453-00
0468-00

031. Морско синя (1-6 мм)
008. Папая (1-6 мм) брой

1 kg 300 11,23

2 kg 150 22,48

0449-00 039. Океан (1-6 мм) брой
1 kg 300 12,91

2 kg 150 26,95
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ЦЕНОРАЗПИС

Доставка на продукта: стандартна

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® BRICKS
РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ НА ТУХЛИ 0244-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,33 8,23 395,14

TERAFLEX® GAZOLIT
РАЗТВОР ЗА ЗИДАНЕ НА ГАЗОБЕТОН 0245-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,43 10,74 515,52

РАЗТВОРИ ЗА ЗИДАНЕ

Доставка на продукта: стандартна

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® MASTER FIX
ИЗРАВНИТЕЛНА ВАРО-ЦИМЕНТОВА 
МАЗИЛКА

0647-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,41 10,14 486,72

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ И ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Доставка на продукта: стандартна

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® CONSTRUCTION GYPSUM
СТРОИТЕЛЕН ГИПС

5 kg 200 1000 kg

kg

1,23 6,17 1233,60

1636-00 брой 15 kg бял 56 840 kg 0,93 13,88 777,50

25 kg 54 1350 kg 0,65 16,26 878,04

TERAFLEX® GYPSUM FILLER
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА 0855-00 брой 15 kg бял 56 840 kg kg 1,09 16,34 915,26

TERAFLEX® WHITE SATIN
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА БЯЛ САТЕН

5 kg 200 1000 kg

kg

1,93 9,67 1934,40

0252-00 брой 15 kg бял 56 840 kg 1,40 20,99 1175,33

25 kg 54 1350 kg 0,96 24,07 1299,89

TERAFLEX® GYPSUM BASED ADHESIVE
ГИПСОВО ЛЕПИЛО 1638-00 брой

5 kg
бял

200 1000 kg
kg

1,39 6,97 1394,40

15 kg 56 840 kg 1,18 17,66 989,18

TERAFLEX® ADHESIVE 
FOR GYPSUM BOARD
ЛЕПИЛО ЗА ГИПСКАРТОН

1637-00 брой 25 kg бял 54 1350 kg kg 0,92 23,02 1242,86

TERAFLEX® JOINT FILLER 
FOR GYPSUM BOARD
ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН

1728-00 брой 5 kg бял 200 1000 kg kg 1,67 8,34 1668,00

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ

Доставка на продукта: стандартна

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® LEVEL PRO
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА 2299-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,16 28,88 1386,43

CIMENTOL® FLOOR SCREED
ПОДОВА ЗАМАЗКА 0256-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,31 7,87 377,86

ПОДОВИ ЗАМАЗКИ
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Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERMOFLEX® ADHESIVE FOR EPS/XPS 
(with fibres)
ЛЕПИЛО ЗА EPS, С ФИБРИ

0956-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,57 14,24 683,71

TERMOFLEX® CONTACT EPS
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА EPS С ФИБРИ 0444-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,67 16,87 809,86

TERMOFLEX® CONTACT EPS WHITE
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА EPS  
С ФИБРИ - БЯЛО

4124-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 0,88 22,04 1058,11

TERMOFLEX® REINFORCING 
FOR EPS/XPS
ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

0247-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,78 19,48 934,85

TERMOFLEX® WHITE REINFORCING 
MORTAR FOR EPS/XPS
БЯЛА ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

0248-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 0,94 23,46 1126,08

TERMOFLEX® SUPER STAR
ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS 1975-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 1,04 25,99 1247,62

TERMOFLEX® SUPER STAR WHITE
ШПАКЛОВКА  
ЗА EPS/XPS - БЯЛА

1976-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,15 28,76 1380,67

TERMOFLEX® SUPER FINE 
СУПЕР ФИНА  
ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

4111-00 брой 25 kg бял 48 1200 kg kg 1,22 30,61 1469,38

TERMOFLEX® MINERAL WOOL
ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА МИНЕРАЛНА 
ВАТА

0249-00 брой 25 kg сив 48 1200 kg kg 0,97 24,13 1158,34

ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Доставка на продукта: стандартна

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  
лв. за палет:

TERAFLEX® CEMENT FILLER
ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

5 kg 200 1000 kg 1,07 5,35 1070,40

0411-00 брой 10 kg сив 100 1000 kg kg 0,82 8,23 823,20

25 kg 48 1200 kg 0,76 19,01 912,38

TERAFLEX® CEMENT WHITE FILLER
БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

5 kg 200 1000 kg 1,47 7,33 1466,00

0412-00 брой 10 kg бял 100 1000 kg kg 0,98 9,82 981,60

25 kg 48 1200 kg 0,92 22,98 1103,04

ЦИМЕНТОВИ ШПАКЛОВКИ

Доставка на продукта: стандартна

ДОБАВКИ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

Доставка на продукта: стандартна и *по куриер

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

кашон:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  
лв. за мерна 

единица:

Цена с ДДС  
лв. за 

разфасовка:
Цена с ДДС  

лв. за кашон:

TERAFLEX® ANTIFREEZE-D
СУХА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ 0255-00 брой 1,25 kg 

(торба) бял 20 kg 7,37 9,21 184,13

TERAFLEX® ANTIFREEZE-L*
ТЕЧНА ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ 1406-00* брой 100 ml 

(бутилка) жълто-кафяв 50 ml 0,02 2,03 101,46

ЦЕНОРАЗПИС

Доставка на продукта: стандартна

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Артикул Арт. № Продуктът се 
поръчва на: Разфасовка: Цвят:

Брой 
разфасовки в 

палет:
Нетно тегло  

на палет:
Мерна  

единица:
Цена с ДДС  

за мерна 
единица:

Цена с ДДС  
за 

разфасовка:
Цена с ДДС  

за палет:

TERAFLEX® SUPER FINITURA 
УНИВЕРСАЛНА ПАСТООБРАЗНА 
ШПАКЛОВКА И ФУГОПЪЛНИТЕЛ

4795-00 брой
6 kg

бял
54 324 kg

kg
3,24 19,43 1087,97

20 kg 24 480 kg 2,05 41,08 985,82

За продукта не важат отстъпките на категория СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ.
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„НАЙ-ДОБРА БЪЛГАРСКА ФИРМА
 НА ГОДИНАТА“

категория „Фирма на публиката“ -  
Първа Инвестиционна банка

Ние вярваме, че само висококачествените продукти могат да отговорят на постоянно покачващите се изисквания, поставяни 
пред строежите и сградите.  В този аспект сертификатите за производствен контрол и управление на качеството са гаранция 
за тяхната изпитана надеждност и сигурно поведение. Те също така са и много важен инструмент за всички инвеститори,  
архитекти и проектанти, касаещ цялостното сертифициране на сградите, в които се влагат.

Ние в МАРИСАН споделяме тезата, че 
бизнесът получава най-точната и адек-
ватна оценка само и единствено от па-
зара – от обикновения потребител, не-
говите нужди, очаквания и впечатления. 
По тази причина, отдаваме особено вни-
мание на обратната връзка, на допитва-
нето до клиента, на мнението на парт-
ньора. Само и единствено по този начин 
можем да разберем дали пътя, по който 
сме поели е правилен.

Доказателство за това, че избраната от 
нас посока е правилна, намираме в мно-
жеството получени награди и отличия за 
качеството на нашите продукти, служе-
щи ни като допълнителен мотиватор за 
развитие.
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