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THRAKON детално ги применува процедурите за контрола на квалитет кои се предвидуваат 
од страна на релевантните европски одредби и упатства. Располага со организирани и 
опремени лаборатории за контрола и на суровините и на финалните производи.THRAKON 
има ISO сертифицирање и нејзините производи го носат знакот CE, така што потрошувачот 
е сигурен за соодветноста и квалитетот на производите кои ги набавува.

Европската директива 89/106/EEC
Европската Заедница го издаде упатството со број 89/106/EEC (модификација 89/106 член
4) што се однесува на производството на градежни материјали преку кое сака да постигне
хармонизација меѓу законодавствата на земјите членки, така што производите кои се
произведуваат и се дистрибуираат во заедницата да имаат заеднички прифатливи 
карактеристики. Грција ја верификуваше оваа европска директива и така градежните 
материјали кои се произведуваат и се дистрибуираат во Грција после 2006 година се 
обврзани да одговараат на овие европски карактеристики.
На овој начин, крајниот потрошувач е сигурен дека производот кој го купува е соодветен
за намената за која е купен, е безбеден што се однесува до неговото користење и не 
содржи опасности за здравјето и околината.

Знакот CE 
Знакот CE е знакот за квалитет на производот. Неговото постоење му гарантира на 
потрошувачот дека карактеристиките на избраниот производ одговараат на европските  
карактеристики кои се поставени за овој производ.
За да може производителот да стекне можност за поставување знак CE на неговите 
производи, потребно е да располага со еден целосен систем за управување со квалитет и 
процедурите за производство, како што е ISO 9001.
И процедурите за производство и контрола на квалитет (FPC Factory Production Con-
trol) и почетните карактеристики на производите се испитуваат од независни експерти и 
лаборатории кои располагаат со потребните сертификати. На овој начин се обезбедува 
објективноста на резултатите и се контролира производителот со цел да одговара целосно 
на предвидените процедури.
Ознаката CE има конкретна форма и се поставува врз секој производ. Покрај се друго, 
ги опфаќа европските стандарди врз кои се произведува производот и основните 
карактеристики на производот (на пример за малтери ΕΝ 998-1, за лепак за плочки ΕΝ 
12004, за подови ΕΝ 13813, за ѕидарски малтер ΕΝ 998-2, итн).
Други ознаки кои можат да бидат најдени на производот, означуваат или нагласуваат некои 
карактеристики на производот (на пример флексибилноста, хидроизолација итн.) кои во 
ниеден случај не го редефинираат знакот CE.
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Систем за надворешна
термоизолација
CLIMAPLUS

Поплочување со
подно греење

Систем на слоеви за
внатрешна употреба

Малтери 
за ѕидање

Подни кошулици

Хидроизолирање
и поплочување 
во влажни места

Системи за
хидроизолирање на
темели

Систем за поправка на бетон
Брзонанесувачки
хидроизолациони малтери

Системи
за редење на
неапсорбирачки плочки

Малтери за
стаклени тули и
декоративни плочки

Системи
за редење
апсорбирачки плочки

Декоративни малтери

Систем за
ѕидање

Малтери за поправка

Систем на слоеви за надворешна употреба

Бои

Поплочување и 
хидроизолирање на базен

Микроцемент

Системи за хидроизолирање на тераси

Системи за поплочување и 
хидроизолирање на балкони

Поплочување и фугирање 
на природен камен

Подлога
за коцки

Огноотпорен малтер за
камини и печки

Боја Група на производ

Малтери

STATUS Бои

Лепила и фуги

Кошулици

Надворешен термоизолационен
систем и декоративни малтери

Поправки

Хидроизолациони системи

Микроцемент
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Предности

•   Уникатна разновидност 
од површини (над 22)

•   Нијансирање во повеќе  
од 30.000 нијанси

•  Уникатна палета на  
изолациони производи

•  Заштедува гориво и енергија до 60%

•  Се става брзо без  
пукнатини на малтерот

•  Сертифициран систем

•  Се грижи за околината со 
значајно намалување на CO2

•  Изворедна издржливост на  
влага и тешки временски услови

•  Ја заштитува структурата  
и се грижи за хидроизолацијата на 
фасадите на објектот

•  Обезбедува термоизолација  
зима и лето 

•  Нуди значајно подобрена 
звучна изолација

CLIMAPLUS 
ETICS & Фасадни производи

  Лепила за 
изолациони плочи

  Основен слој на 
малтер

  Изолациони плочи

  Засилување

  Импрегнирачки 
слоеви

  Завршен слој 
   

  Изолациони бои

  Производи за 
фасада 

  Комплементарни 
производи

  Алати
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Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111330125 Сива
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121390025 Сива
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111331025 Сива
25 kg

P111330925 Бела
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111330005 Сива
5 kg

P111331005 Бела
5 kg

P111331325 Сива
25 kg

P111331225 Бела
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111331425 Сива
25 kg

P111831125 Бела
25 kg

Лепила за изолациони плочи -
Основен слој на малтер

THC 403 Лепило на цементна основа
Лепило врз основа на цемент, модифицирано со
полимери. Одговара со европските стандарди за
квалитет EN 13499 и ETAG 004.
Примена: Соодветно за лепење термоизолациони
плочи во надворешни системи за термоизолирање 
на објекти (EPS/XPS)
Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m² Парчиња/Пал.: 60

THC 405 PLUS  Лепило-малтер со фибер влакна, на цементна 
основа

Малтер на цементна основа, засилен со влакна, 
полимерно модифициран. Се состои од цемент, 
кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, 
варовни филери и адитиви за подобрување. 
Одговара со европските стандарди EN 13499 и 
ETAG 004.
Примена: Соодветно за лепење и малтерисување 
на термоизолациони плочи кај системи за надворешно 
термоизолирање на објекти. 
Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m² Парчиња/Пал.: 60

THC 409 Лепило – малтер со цементна основа
Премиум, полимерно модифициран малтер на 
цементна основа. Се состои од цемент, кварцен 
песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни 
филери и адитиви за подобрување. Одговара со 
европските стандарди EN 13499 и ETAG 004.
Примена: Соодветно за лепење и малтерисување 
на термоизолациони плочи кај системи за 
надворешно термоизолирање на објекти. Во комбинација со фиберглас мрежа, 
претставува одлична замена за малтери. 
Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m² Парчиња/Пал.: 60

THC 410  Лепило-малтер, високо флексибилно, засилено со 
целулозно влакно

Премиум малтер, засилен со целулозни влакна со
висока флексибилност, полимер модифициран 
на цементна основа, со зголемена цврстина. 
Се состои од цемент, кварцен песок со 
максимум гранулација 0.5 mm, варовни 
филери, полипропиленски влакна и адитиви за 
подобрување. Одговара EN 13499 и ETAG 004.
Примена: Соодветно за лепење и
малтерисување на термоизолациони плочи кај
системи за надворешно термоизолирање на
објекти. Се препорачува за имплементацијата
на CLIMAPLUS со камена волна и стиродур.
Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m²
25Kg: Парчиња/Пал.: 60 5 kg: Парчиња/Пал.: 4

THC 410 C   Лепило-малтер со крупна гранулација, 
флексибилно,збогатено со целулозно влакно

Малтер со крупна гранулација, засилен со 
целулозно влакно, полимерно модифициран, на 
база на цемент. Се состои од цемент, кварцен 
песок со максимум гранулација1.5 mm, варовни 
филери и адитиви за подобрување. Одговара на 
EN 13499 и ETAG 004.
Примена: Соодветно за лепење и малтерисување 
на термоизолациони плочи кај системи за 
надворешно термоизолирање. 
Потрошувачка: 3.0 - 4.0 kg/m2.
Парчиња/Пал.: 60

Малтер за основен слој, готов за употреба, 
збогатен со влакна, на органска основа. Засилен 
со полипропиленски влакна и адитиви. Има 
висока флексибилност и одговара со EN 15824.
Примена: Соодветно за лепење и малтерисување 
на термоизолациони плочи кај системи за надворешно термоизолирање.
Потрошувачка: 3.0-3.5 kg/m²
Парчиња/Пал.: 36

THC 420 ORGANIC  Лепило-малтер, органско, збогатено со 
целулозни влакна

Изолациони плочи

Код Дебелина
(mm)

Пакув.
  m2/Пакеѕ Евра/m2

C/C 20 15,00
C/C 30 10,50
C/C 40 7,50
C/C 50 6,00
C/C 60 5,25
C/C 70 4,50
C/C 80 3,75
C/C 90 3,00

XPS Плочи од екструдиран полистирен (стиродур)
Плочи од екструдиран полистирен 
(стиродур) (XPS) за системот ETIC 
CLIMAPLUS. Сертифицирани со CE 
согласно со EN 13164.
Примена: Соодветни за примена во
надворешен термоизолационен систем
CLIMAPLUS. Идеални за примена во
простории со висока влажност, поради
недостигот на апсорбција на вода,
карактеристика на екструдираниот
полистирен.
Коефициент на топлинска 
спроводливост * 
λD(макс.):λ (W/mK) 

0.031
0.032
0.034
0.036

Дебелина (cm)
2
3

4-5
6-12

*  Коефициентот на топлинска спроводливост после 
техничко стареење, отприлика 25 години

Димензии (mm): 1250 x 600 
Време на испорака: 5 работни дена

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111330325 Сива
25 kg

P111330425 Бела
25 kg
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Код Дебелина
(mm)

Пакув.
  m2/Пакет Евра/m2

C/C 40 86,40
C/C 50 69,12
C/C 60 57,60
C/C 70 51,84
C/C 80 40,32
C/C 100 34,56
C/C 120 28,80

Код Ролни/
Палета

m2/
Палета Евра/m2 Евра/парче

T010320020 33 1650

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121474961 Бела
5 kg

P121474960 Бела
25 kg

КАМЕНА ВОЛНА Термоизолациони плочи
Незапаллива изолација од плочи од
камена волна со подобрени термо и
звучни изолациски карактеристики.
Сертифицирани со CE согласно EN13162.
Примена: Соодветни за интеграција 
на системот за надворешна изолација 
CLIMAPLUS. Се препорачува кај системи 
за внатрешна апликација и општо за 
апликации со висока звучна изолација и 
потреба за огноотпорност.
Време на испорака: 20 работни дена
Димензии: 1200 mm x 600 mm

Засилување (арматура)

Антиалкална фибер глас мрежа, 
произведена според ETAG 004.
Примена: Соодветна за засилување 
на основниот слој од надворешниот
термоизолациски систем CLIMAPLUS.
Мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: ролна 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)

Импрегнирачки слоеви

Подлога на акрилна база со висока 
пенетрација, се применува на бели  
(органски и неоргански) слоеви. 
Примена: Соодветна за подготовка на 
подлога за примена на акрилни малтери и бои.
Разредување: 15% - 20% со вода.
Потрошувачка по разредување: 0.20 - 0.25 
kg/m² по слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 36
5 kg: Парчиња/Пал.: 60

GLX 496 ACRYL Акрилна подлога - бела

Код Ролни/
Палета Евра/m2 Евра/

парче

T010401450 33

Антиалкална фибер мрежа, произведена 
согласно ETAG 004.
Примена: Соодветна за зајакнување 
на основниот слој од надворешниот 
термоизолационен систем CLIMAPLUS.
Мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: ролнаs 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²

ETICS Мрежа (145 g/m²)

STATUS SPECIAL PRIMER Високо квалитетна акрилна подлога со кварцен камен
STATUS SPECIAL PRIMER - PREMIUM TECH е 
акрилна подлога со кварцен камен и специални 
адитиви, со одлична флексибилнос и лепливост 
кон подлогата. Нејзината специјална формула 
спречува од  пукнатини, го спречува развивањето 
на микроорганизми и загадување и овозможува одлична лепливост помеѓу горниот слој и 
подлогата. Може да се бојадисува во илјадници нијанси преку STATUS  системот за бојадисување. 
Разредување: 5% со вода
Потрошувачка по разредување: 150-200 ml/m²
Парчиња/Пал.: 36

STATUS SPECIAL PRIMER - PREMIUM TECH е 
силиконска подлога со кварцен камен и специални 
адитиви, со одлична флексибилнос и лепливост 
кон подлогата. Нејзината специјална формула 
спречува од  пукнатини, го спречува развивањето 
на микроорганизми и загадување и овозможува одлична лепливост помеѓу горниот слој и подлогата. 
Може да се бојадисува во илјадници нијанси преку STATUS системот за бојадисување. 
Разредување: 5% со вода
Потрошувачка по разредување: 150-200 ml/m²
Парчиња/Пал.: 36

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121100204 Бела 4 lt
P121100010 Бела 10 lt

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121100024 Бела 4 lt
P121100020 Бела 10 lt

Подлога на акрилна база со висока 
пенетрација. Обоена според бараната 
нијанса за завршниот слој (органски малтер).
Примена: Соодветна за подготовка на 
подлога пред примената на органски малтер 
на акрилна база и бои. 
Разредување: 20% со вода. 
Потрошувачка по Разредување: 0.20 - 0.25 
kg/m² по слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 36
5 kg: Парчиња/Пал.: 60

GLX 494 PRIM Акрилна подлога - проѕирна

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Проѕирна 5 kg
C/C Проѕирна 25 kg

STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE   Висококвалитетна силиконска подлога со 
кварцен камен
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Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C 25 kg

Завршен слој
Органски малтер на акрилна база

DEC 433 MOZAIC Мозаичен декоративен малтер
Декоративно и практично решение, со обоени
мермерни зрна, формира една импресивна 
мозаична површина. Достапен на 28 нијанси. 
Примена: Се користи како завршен слој за 
надворешен термоизолациски систем CLIMA-
PLUS и за надворешни и внатрешни ѕидни површини. 
Потрошувачка: 1.5 mm: 5 kg/m²
Парчиња/Пал.: 36
Време на испорака: 15 работни дена

Подлога на силиконска база со висока 
пенетрација. Обоена според избраната 
нијанса за завршниот слој (органски 
малтер).
Примена: Соодветна за подготвување 
на подлогата за примена на органски 
малтер базиран на силикон (DEC 438).
Разредување: 20% со вода.
Потрошувачка по Разредување:  
0.20 kg/m² по слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 36
5 kg: Парчиња/Пал.: 60

GLX 498 SIL PRIM Силиконска подлога-проѕирна

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Проѕирна 5 kg
C/C Проѕирна 25 kg

STATUS GRANULE PLASTER Премиум декоративен акрилен малтер

STATUS GRANULE PLASTER - PREMIUM 
TECH е декоративен малтер на акрилна 
основа. Во комбинација со засилени 
органски влакна и специјални адитиви 
осигурува креирање на многу флексибилен 
и крајно хидроизолационен слој (W3),  
висококвалитен завршен слој и крајно 
отпорен на сончева светлина, избегнувајќи 
пукнатини и лупење. Лесно е за нанесување 
(одлична обработливост), има најголема 
лепливост врз подлогата и може да 
се измие со прскање под притисок. Е 
соодветен за надворешни термоизолациони 
сложени системи - ETICS. 
Примена: Погодна за термоизолацони 
сложени системи, како и за заштита и 
декорација на фасадни и внатрешни ѕидни 
површини.
Парчиња/Пал.: 36

STATUS GRANULE PLASTER SILICONE - 
PREMIUM TECH е декоративен малтер на 
силиконска основа. Во комбинација со 
засилени органски влакна и специјални 
адитиви осигурува креирање на многу 
флексибилен и крајно хидроизолационен слој (W3), одлична парапропусност (V1),   висококвалитен 
завршен слој и крајно отпорен на сончева светлина, избегнувајќи пукнатини и лупење. Лесно е за 
нанесување (одлична обработливост), има најголема лепливост врз подлогата и може да се измие 
со прскање под притисок. Е соодветен за надворешни термоизолациони сложени системи - ETICS. 
Примена: Погодна за термоизолацони сложени 
системи, каки и за заштита и декорација на 
фасадни и внатрешни ѕидни површини.
Парчиња/Пал.: 36

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Бела 25 kg
C/C База TR  25 kg

Потрошувачка/
зарибен:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m2

Потрошувачка/
фул:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

PRIMO PROFESSIONAL GRANULE PLASTER Декоративен акрилен малтер
Декоративен малтер на акрилна база. 
Хидрофобичен, еластичен, отпорен на сончева 
светлина со силикон и напредна финална 
површина. Достапен на бела боја. Може да се
меша со THRAKON систем за мешање бои. 
Примена: Соодветен за термоизолациски 
сложени системи, а исто така и за заштита 
и декорација на фасади и внатрешни ѕидни 
површини.
Парчиња/Пал.: 36

Потрошувачка/
зарибан:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m2

Потрошувачка/фул:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Бела 25 kg

DEC 428 POLYPLAST Декоративен акрилен малтер
Малтер на акрилна основа со висока 
еластичност и совршена лепливост, нуди 
обоени финални површини во различни 
типови (зарибан или фул), без потреба од 
бојадисување.
Примена: Соодветен за примени како 
финален слој за надворешни термоизолациски 
системи CLIMAPLUS и за внатрешни или 
надворешни ѕидни површини. Обоен согласно 
со новиот CLIMAPLUS каталог со бои, со 
повеќе од 500 нијанси. Парчиња/Пал.: 36

Потрошувачка/
зарибан:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/
фул:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Потрошувачка/зарибан:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/
фул:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Бела 25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Бела 25 kg

DEC 431 FINE Акрилен малтер со фина текстура
На акрилна база, обоен малтер, дава мазна 
површина, зајакнат со силиконска смола за 
подобра водоотпорност. 
Примена: Соодветен за примена 
како финален слој за надворешен 
термоизолациски систем CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни ѕидни површини.
Обоен според новиот CLIMAPLUS каталог со бои, со повеќе од 500 нијанси.
Потрошувачка: 1.0 mm: 2 kg/m²
Парчиња/Пал.: 36

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Бела 25 kg

Органски малтер на силиконска база

STATUS GRANULE PLASTER SILICONE  Високо квалитетен декоративен силиконски 
малтер
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Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C 25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C 25 kg

Меморандум
Во местата каде што е внесено C/C, ве молиме 
да се јавите за повеќе информации. 

Суви малтери врз основа на цемент

Бел малтер на цементна основа од структурата 
фул (SCRATCH), засилен со силиконски смоли. 
Водоотпорен, со заштита од сончева светлина, 
со многу силна лепливост на неоргански 
подлоги. Погоден за подлоги со високи барања во однос на 
флексибилност и лепливост. 
Примена: Се користи како завршен слој за надворешен
термоизолациски систем CLIMAPLUS и за надворешни и
внатрешни ѕидови.  
Потрошувачка:  1.4 mm: 3 - 3.5 kg/m², 2.5 mm: 4 - 5.7 kg/m²
Парчиња/Пал.: 60

DEC 424 SCRATCH бел неоргански малтер

Бел малтер на база на цементна основа со 
зарибана структура (RILLEN), засилен со 
силиконски смоли. Водоотпорен, со заштита од 
сончева светлина, со многу силна лепливост на 
неоргански подлоги. Погоден за подлоги со високи барања 
во однос на флексибилност и лепливост.
Примена: Се користи како финален слој за надворешен
термоизолациски систем CLIMAPLUS и за надворешни и
внатрешни ѕидови.
Потрошувачка:  2.5 mm: 3 - 3.5 kg/m²  3.5 mm: 5.5 - 6 kg/m²
Парчиња/Пал.: 60

DEC 425 RILLEN бел неоргански малтер

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

C/C Бела 25 kg

DEC 438 SILICONE Обоен силиконски малтер
Силиконски малтер со висока пропустливост 
на пареа и дополнително антигабично 
дејство. Нуди обоени површини од различни 
типови (зарибан или фул).
Примена: Се користи како завршен слој за
надворешен термоизолациски систем
CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни
ѕидни површини. Совршено решение за 
конструкции блиску или до морето.
Парчиња/Пал.: 36

Потрошувачка/
зарибан:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/фул:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121110003 Бела 3L
P121110010 10L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121113003 Бела 3L
P121113110 10L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121111003 Бела 3L
P121111010 10L

Изолациони бои

MONOSIS IN Изолациона внатрешна боја
Еко-сертифицирана од страна на ЕУ. 
Тоа е пионерски систем кој е специјално 
формулиран за да се обезбеди супериорна 
изолација од влага. 
Примена: Посебно растворлива во вода, 
термоизолациска, еколошка боја со одличен квалитет, 
погодна за внатрешна употреба. 
Потрошувачка: 10-12 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

MONOSIS OUT Изолациона фасадна боја
Еко-сертифицирана од страна на ЕУ. 
Тоа е пионерски систем кој е специјално 
формулиран за да се обезбеди супериорна 
изолација од влага. Специјалните стаклени
меури кои ги содржи ја одбиваат сончевата 
светлина и ја намалуваат топлината која се 
апсорбира од ѕидовите. Сертифицирана како 
"ладна" боја од страна на Грчка Организација за 
обновлива енергија и на Универзитетот во Атина.
Примена: Посебно растворлива во вода,
термоизолациска, мат боја со одличен квалитет, 
погодна за надворешна употреба. 
Потрошувачка: 6-8 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

MONOSIS ROOF Еластомерна изолациона боја за тераси
Пионерски изолационен систем специјално 
формулиран за да обезбеди супериорна 
хидроизолација. Совршено ги изолира сите 
хоризонтални површини коко што се тераси и
балкони. Специјалните стаклени меури кои 
ги содржија одбиваат сончевата светлина 
и ја намалуваат топлината која се апсорбира од 
површините. Нуди голема водоотпорност, не се лупи 
и ја задржува својата еластичност за многу долго 
време. Сертифицирана како "ладна" боја од страна 
на Грчка Организација за обновлива енергија и на 
Универзитетот во Атина.
Примена: Растворлива во вода, термоизолациски 
еластомерен слој со одличен квалитет, погоден за 
рамни покриви и балкони. 
Потрошувачка: 1-2 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48
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Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111801120 20 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

T010000160 5 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111800940 40 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111801005 5 kg
T010000150 20 kg

Производи за фасада

DEC 440 ROLLER Бел декоративен неоргански малтер
Бел декоративен малтер на основа на цемент, 
за завршен слој, според EN 998-1. Не е потребно 
бојадисување. 
Примена: Се користи како завршен слој 
на малтер на системот на трослојно малтарење THRAKON, за 
внатрешни и надворешни површини, парапети, ѕидови и надворешен 
термоизолационен систем CLIMAPLUS.
Потрошувачка: 5 kg/m², во зависност од посакуваните резултати.
Максимална големина на зрно: 1.4 mm max
Парчиња/Пал.: 35

DEC 470 Ситно-грануларен глет - за внатрешна употреба
Бела, еднокомпонентна, сува мешавина на глет.
Ги заменува традиционалните глет маси и глет
маси со база на масло. Финалниот резултат дава
една многу рамна површина, без лупење, линии 
и пукнатини после сушењето.
Примена: Се применува за внатрешни 
површини, бетон, цементни малтери. 
Потрошувачка: 1.0 kg/m² за два слоеви.
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
5 kg: Парчиња/Пал.: 4

DEC 480 Глет- за внатрешна и надворешна употреба
Бела, еднокомпонентна, сува мешавина на глет. 
Ги заменува традиционалните глет маси и глет 
маси со база на масло, а покрива поголеми 
површини во споредба со нив. Нуди мазна 
површина, погодна за бојадисување или лепење тапети.
Примена: Се применува за надворешни и внатрешни 
површини, бетон, цементни малтери.
Потрошувачка: 1.2 kg/m², за два слоеви.
Парчиња/Пал.: 60

DEC 485 GYPSUM FILLER Глет маса за гипскартон споеви

Материјал за исполнување на споеви на 
гипскартон со закосени рабови (АК) или накоси и 
полукружни краеви (HRAK).
Примена: Погодна за инсталирање на гипс 
картон на рамни површини, поправка на оштетените споеви на гипс 
картони, глет маса и гипсени блокови, како и пополнување на споеви 
од префабрикувани бетонски елементи.
Потрошувачка: 0.8 kg/m²/mm
Парче/кутија: 4

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010120070    60 mm x 10 mm x 70 mm
T010120090    60 mm x 10 mm x 90 mm
T010120120 60 mm x 10 mm x 120 mm
T010120140 60 mm x 10 mm x 140 mm
T010120160 60 mm x 10 mm x 160 mm
T010120180 60 mm x 10 mm x 180 mm
T010120000 60 mm x 10 mm x 200 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010110095   60 mm x 10 mm x 95 mm
T010110115 60 mm x 10 mm x 115 mm
T010110135 60 mm x 10 mm x 135 mm
T010111550 60 mm x 10 mm x 155 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010320000 60 mm x 8 mm x 115 mm
T010320001 60 mm x 8 mm x 135 mm
T010320600 60 mm x 8 mm x 155 mm
T010320601 60 mm x 8 mm x 175 mm
T010320602 60 mm x 8 mm x 195 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010111151 60 mm x 10 mm x 115 mm
T010111153 60 mm x 10 mm x 135 mm

Комплементарни производи
CLIMAPLUS thermo
Типли со висок квалитет 
и технологија за ETIC 
системи. Се применува со 
заштрафување, со челично 
колче, со полиетиленска 
изолација на задната страна.
Соодветен за примени на сите
подлоги. Обезбедува најмала 
можна дебелина, со висока 
механичка сила, зголемувајки 
ја брзината во текот на примената. Европско техничко одобрение (ETA).
Време на испорака: 5 дена
Парче/кутија: 200

Пластични типли за тули 
CLIMAPLUS – Пластични типли 
за прицврстување изолациони 
плочи на тули. Се применува 
со ковање. Европско техничко 
одобрение (ETA).
Парче/кутија: 250

Челични типли за тули
CLIMAPLUS – Челични типли 
за прицврстување изолациони 
плочи на тули. Се применува 
со ковање. Европско техничко 
одобрение (ETA).
Парче/кутија: 200

Заштрафени челични типли за Multipor
CLIMAPLUS - Челични типли за
YTONG Multipor изолациони 
плочи. Се применува со 
заштрафување. Европско
техничко одобрение (ETA).
Време на испорака: 20 дена
Парче/кутија: 200
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Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010100070 60 mm x 10 mm x 70 mm
T010100090 60 mm x 10 mm x 90 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010100500 5 cm
T010100800 8 cm

Код Димензии Евра/парче

T010000440 60 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010111152 60 mm x 8 mm x 115 mm
T010111351 60 mm x 8 mm x 135 mm
T010111551 60 mm x 8 mm x 155 mm
T010111750 60 mm x 8 mm x 175 mm
T010111950 60 mm x 8 mm x 195 mm

Код Димензии Евра/парче

T010900900 Ролна
25 m-3 mm x 50 mm

CLIMAPLUS - Заштрафени челични типли
CLIMAPLUS - Заштрафени 
челични типли за AAC 
подлоги. Европско техничко 
одобрение (ETA).
Време на испорака: 10 дена
Парче/кутија: 200

Типли за цемент
CLIMAPLUS – Пластични типли за
бетонски површини. Се рименува 
со ковање. Европско техничко 
одобрение (ETA).
Парче/кутија: 400

Типли за товарна суспензија
CLIMAPLUS -Пластични типли за 
товарна суспензија. Европско техничко 
одобрение (ETA).
5cm: Парче/кутија: 50
8cm: Парче/кутија: 40

Лента за звучна изолација за Multipor-50mm
Саморастечка лента што се користи 
како база за термоизолацискиот систем 
CLIMAPLUS Multipor.
Време на испорака: 10 дена

Код Димензии Евра/парче

T010000500 68 mm

Пластичен алат
Пластичен алат за правење на дупки во
изолациони плочи за ставање на типли.

Метален алат
Метален алат за правење на дупки во
изолациони плочи за ставање на типли.

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010100000 60 mm x 10 mm x 90 mm

Типли за цементни плочи
CLIMAPLUS - Специјални 
елементи од ПВЦ, за 
прицврстување на изолациони
плочи на цементна подлога. 
Европско техничко одобрение (ETA).
Парче/кутија: 200

Код Дебелина Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010690701 12 mm 70 mm

Код Дебелина Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010690700 12 mm 70 mm

EPS Капаче за EPS плочи
Кружни капачиња од EPS 
за гаснење на топлинските 
мостови кои се прават од
страна на ѕидни типли, рамки, 
столбови за собна декорација, фасади и криви плочи за 
поставување на криви површини со било каков радиус.
Парче/кутија: 200

NEOPOR Капаче за NEOPOR плочи
Кружни капачиња на NEOPOR 
(графит ESP) за гаснење на 
топлинските мостови кои се 
прават од страна на ѕидни 
типли, рамки, столбови за собна декорација, фасади и криви плочи за 
поставување на криви површини со било каков радиус.
Парче/кутија: 200

Код Димензии Евра/парче

T010000520 2,5 m x 0,07 m x 0,07 m
T010000530 2,5 m x 0,08 m x 0,12 m

Код Димензии Евра/парче

T010000510 2,5 m x 0,17 m x 0,05 m

Аголна лајсна со мрежа
CLIMAPLUS – PVC аголна лајсна со фибер 
глас мрежа.
7cm: Парче/кутија: 25
12cm: Парче/кутија: 60

Екстра јака аголна лајсна со мрежа
CLIMAPLUS – Екстра јака PVC аголна лајсна
со фибер глас мрежа.
Парче/кутија: 50
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Засилена лајсна окапница со мрежа
CLIMAPLUS – ПВЦ лајсна окапница 
со фибер глас мрежа.
Парче/кутија: 25

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000671 2,0 m x 0,11 m x 0,6 m

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000670 2,5 m x 0,11 m x 0,6 m

Код Димензии Евра/парче

T010000001 2,0 m x 0,11 m x 0,6 m
Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000002 25 mm x 53 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

C/C Должина: 3 m
Ширина: 20-30-50 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000450 2,5 m/33 mm
T010000460 2,5 m/53 mm
T010000480 2,5 m/73 mm
T010000490 2,5 m/83 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000620 Парче
3 m-3 mm x 50 mm

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000680 2,0 m x 0,11 m x 0,6 m

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010000720 Должина 2,5 m

Лајсна окапница со мрежа
CLIMAPLUS – лајсна окапница, 
PVC профил со фибер глас 
мрежа.
Парче/кутија: 25

Лајсна окапница со самолеплива лента и мрежа
CLIMAPLUS – лајсна окапница со 
PVC профил со фибер глас мрежа.
Самолепливата лента постои за
перфектна завршница.
Парче/кутија: 1

Скриена лајсна окапница со мрежа
CLIMAPLUS – Скриена лајсна 
окапница со PVC со фибер глас 
мрежа.
Парче/кутија: 25

Профил за сенка
CLIMAPLUS- пластичен (PVC) 
профил за сенка.
Парче/кутија: 20

Профил за заедничка дилатација
Тврд PVC профил за споеви 
кој овозможува температурно 
ширење и стеснување на 
материјалите.
Парче/кутија: 50

Флексибилен аголен профил (3.0 m)
CLIMAPLUS –Пластичен 
флексибилен
аголен профил (PVC).
Парче/кутија: 50

CLIMAPLUS стартер
CLIMAPLUS алуминиумски 
профил за започнување на 
примената на системот
CLIMAPLUS.
Парче/кутија: 20

PVC Клипчиња
Специјални парчиња од PVC, 
за спојување на алуминиумски 
профили.
Парче/кутија: 25

Код Димензии Евра/Пакет Евра/парче

T010130350 3,5 mm
T010130040 4 mm
T010130450 4,5 mm
T010130050 5,5 mm
T010130600 6 mm
T010130080 8 mm

Код Дебелина Евра/Пакет Евра/парче

T010000560 3 mm
T010000570 5 mm
T010000580 8 mm
T010000581 10 mm
T010000582 15 mm

СПЕЈСЕРИ
Специјални парчиња за создавање 
растојание меѓу алуминиумските 
профили и подлогата.
Парче/кутија: 25

Типли за CLIMAPLUS стартери
Типли за зацврстување
алуминиумски профили на подлогата.
Парче/кутија: 100
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Код Пакув. Евра/Пакет Евра/парче

T010310010 750 ml

Код Пакув. Евра/парче

T010320010 1

Код Волтажа Јачина Влезно 
напојување Тежина Евра/

парче

Τ010000610 230 V-50 Hz -
110 V-60 Hz 110 Watt 1/4 min 1025 g

Код Должина
на сечење

Длабочина 
на сечење Тежина Напојување Евра/

парче

Τ010000690 1395 mm 295 mm 16,5 kg 230 Volt

Код Пакув. Евра/Пакет Евра/парче

T010310000 750 ml

Код Пакув. Евра/Пакет Евра/парче

T010310020 800 ml

Код Пакув. Евра/парче

T023605030 1

Код Пакув. Евра/Пакет Евра/парче

T010000360 Бела 280 ml

THRAKON FINE PUTTY Акрилен кит во патрон

Акрилен кит за општа употреба, нуди 
висока еластичност, за пломбирање и 
поврзување. Обезбедува висока
отпорност со текот на времето и не е под 
влијание на алкална средина. Може да 
биде обоен, а издржува контракции (макс. 10%).
Примена: Погоден за пополнување споеви во
алуминиумски и дрвени рамки. Не е погоден за примена
на отворено со постојан контакт со вода.
Парче/кутија: 30

CLIMAPLUS FIX полиуретанска пена - рачна употреба
Еденокомпонентна, ниска експанзија

Полиуретанска пена, еднокомпонентна, 
слаба експанзија со одлично лепење на 
дрво, малтер, бетон, камења, метали итн 
Се препорачува за пополнување дупки и
празнини во изолациони плочи,  
специјална за апликација на надворешниот термоизолационен систем.
Парче/кутија: 12

CLIMAPLUS FIX Пиштол со полиуретанска пена
Еднокомпонентен, ниска експанзија

Полиуретанска пена, еднокомпонентна, 
слаба експанзија, со одлично лепење на 
дрво, малтер, бетон, камења, метали итн Се 
препорачува за пополнување дупки и
празнини во изолациони плочи, специјална 
за апликација на надворешниот термоизолационен систем.
Парче/кутија: 12

CLIMAPLUS STICK 
полиуретанска пена

Еднокомпонентна, без проширување за 
лепење EPS плочи. Полиуретанска пена, 
еднокомпонентна за лепење EPS и XPS. 
Нуди супер квалитет и издржливост. Ги
заменува традиционалните цементни 
лепила и го забрзува процесот на имплементација. Заштедува на
простор и ја прави примената полесна.
Примената на CLIMAPLUS станува многу побрза,
така што основниот слој на системот може да се
постави 2-3 часа после користењето на CLIMAPLUS
STICK за сврзување на изолациските плочи со
подлогата.
Парче/кутија: 12

Алати

Пластична глетерица за CLIMAPLUS
Пластична глетерица со ABS рачка
за примена на CLIMAPLUS. 
Димензии: 280 mm x 130 mm

Челична глетерица за CLIMAPLUS
Челична глетерица со PVC рачка за примена
на CLIMAPLUS.
Димензии: 280 mm x 120 mm

Алат за сечење на полистиренски плочи (EPS/XPS)
Алат за сечење на 
полистирени плочи 
EPS/XPS. Нуди висока 
прецизност при сечење, 
дури и дијагонални сечења, 
зголемувајки го квалитетот како и брзината на нанеување.
Време на испорака: 10 работни дена
Димензии: 1370 x 530 x 220

Рачен алат за сечење полистиренски плочи EPS / XPS
За сечење 
полистиренски плочи
со максимум 
дебелина од 140 mm и 
специјални сечења.
Време на испорака: 
10 работни дена
Време на загревање: 10 секунди
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CLIMAPLUS 
термоизолациска
плоча (EPS / XPS /
камена волна / 
плута / Neopor)

CLIMAPLUS
засилување

Основен слој на
CLIMAPLUSCLIMAPLUS

Пластични типли

Материјал за
лепење CLIMAPLUS

Слој за импрегнација
CLIMAPLUS. Нијанса
согласно со бојата на
завршниот слој.

Завршен слој на малтер
CLIMAPLUS Избор на 
малтер според нијансата и 
структурата на завршниот слој

Упатства
за соодветна примена

1 Подготовка на површините

•   Чистење на површината од прашина, масла, 
расипани делови и други честички

•   Површината треба да биде сува, цврста и чиста
•   Чистење и заштита на површината околу 

објектот од развивање на влага

2  Процедура за примена на системот 
CLIMAPLUS

•   Температурата во текот на примената треба да е 
меѓу 5°C и 35°C

•   Лепилото THRAKON THC 403 се поставува на 
периметрот на изолационите плочи и во центар (6 
точки)

•   Работите врз термоизолационите плочи се вршат 
2-3 дена после нивното поставување, додека 
разликите меѓу изолационите плочи треба 
задолжително да се порамнуваат

•   Длабочината на типли треба да е ≥ 5cm, и дупката 
треба да е за 2 cm поголема. Типлите се метални 
или пластични, во различни големини и типови. 
Изборот зависи од висината на објектот и од 
состојбата на објектот.

•   Сите агли се заштитуваат со перфорирани 
алуминиумски или пластични лајсни кои се 
поставуваат на подлогата со лепило THRAKON THC 
403 или со THRAKON THC 405, THC 409, THC 410, 
THC 410 C, THC 420

•   Првиот слој се поставува откако ќе се постават 
лајсните, фибер глас мрежата во зоната на 
хидроизолација (ако има) и фибер глас мрежа на 
аглите на фасадите.

Детални упатства можат да се најдат во техничката документација и на вебстраната на компанијата: www.thrakon.gr/en

3  Избор на производи CLIMAPLUS
  
 Избор на лепило / Основен слој:

•   THRAKON THC 403 – Лепило за термоизолациони 
плочи

•   THRAKON THC 405 PLUS – Основен слој и лепило 
за термоизолациони плочи

•   THRAKON THC 409 - Основен слој и лепило за 
термоизолациони плочи (фин)

•   THRAKON THC 410 – Високофлексибилно лепило-
малтер засилено со фибер влакна

•   THRAKON THC 410 C – Малтер и лепило со груби 
гранули, флексибилен, засилен со фибер влакна

•   THRAKON THC 420 – Малтер и лепило, органско 
и засилено со фибер влакна за термоизолациони 
плочи

 Селектирање на подлога:

•   STATUS MONOSIS SPECIAL PRIMER
•   ΤHRAKON GLX 494 Prim - Акрилна подлога-

Нијансирана
•   ΤHRAKON GLX 496 Acryl - Акрилна подлога-Бела
•   ΤHRAKON GLX 498 - Силиконска подлога-

Нијансирана

 Селектирање на завршен слој:

•   Во зависност од составот на материјалот на 
изолациониот систем, нанесете органски малтери 
(акрилен, силикатен, силиконски) или минерален
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Предности

•  Еден, два или три компонентни 
декоративни микроцементни кошулици.

•  Единствениот епокси модифициран 
микроцементен систем (3-комп.) во 
Грција. 

•  Погоден за тенки или дебели 
нанесувања.

•  Мазни или груби површини.

•  Висока механичка сила

•  Ги задоволува најбараните потреби.

•  Уникатна комбинација на бои, 
безброј избори од палетата на бои 
од THRAKON CLIMAPLUS. 

•  Идеалната комбинација со FMF 150 
THRAKON фугите (26 нијанси) нуди 
уште пошироки уметнички стилови.

•  Нуди уникатна комбинација на бои и 
стилови поврзувајќи ги минималните 
естетски влијанија на модерната 
аркитектура со традицијата.

•  Специјално дизајниран да му 
овозможи на изведувачот можност 
да креира уникатна техника во 
согласност со естетиката на 
клиентот или аркитектонските 
стилови на областа.

Микроцемент
  Микроцемент системи 
• 2 - компонентни 
• 3 - компонентни / 

      модифицирани со епоксид 
• 1 - компонентна 

  Заштита на микроцементот

  Засилување на 
микроцементот
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Пигмент во течна форма која се меша со 
THRAKON DECOR SUPERIOR.
Примена: Погоден за бојадисување на 
микроцементот како и за глет маси, заптивки, 
поправки, итн.
Нијанси: Доленаведените нијанси се индикативни и се достапни од THRAKON машини за 
нијансирање. THRAKON ви дава избор на повеќе нијанси со избирање на посакуваните 
нијанси од палетата на бои на CLIMAPLUS.

Време на испорака: На лагер за горенаведените 6 нијанси, 7 дена испорака за новите нијанси. 
Информирајте се за цените на CLIMAPLUS палета на бои со јавување на Техничка Поддршка.

Време на испорака: На лагер за горенаведените 6 нијанси, 7 дена испорака за новите нијанси. 
Информирајте се за цените на CLIMAPLUS палета на бои со јавување на Техничка Поддршка.

Време на испорака: 6-7 дена. Информирајте се за цените на CLIMAPLUS палета на бои со 
јавување на Техничка Поддршка.

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111901025 Компо. Α:
25 kg

P121901005 Компо. B:
5 kg

Код Пакув. Евра/L Евра/парче

C/C 250 ml

Код Пакув. Евра/L Евра/парче

C/C 250 ml

DECOR ART SUPERIOR  Пигмент во течна форма за DECOR SUPERIOR микроцементен 
систем.

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

17 kg/сет:
P111901015 A: 15 kg
P121901131 B: 1 kg
P121901130 C: 1 kg

ПОДЛОГИ ЗА СПРЕМАЊЕ НА ПОВРШИНИ
Α) За апсорбирачки површини: GLX 292
Β) За неапсорбирачки површини: Кварц подлога GLX-190

Микроцемент

DECOR Малтер за полирана цементна кошулица– двокомпонентен
Малтер за полирана цементна кошулица 
од два компоненти за создавање обоени 
декоративни површини на подот или на ѕид. 
Создава традиционален грчки кикладски 
стил со водени формации. Се применува на
дебелина од 2-10mm, на еден слој на една 
цврста и соодветно спремена подлога. 
Во комбинација со засилената фибер 
мрежата на CLIMAPLUS. Соодветен за внатрешни и надворешни 
простории. Достапен во пакувања од 30kg (25kg A and 5kg B).
Примена: Идеална за специјални примени како што се шалтери, 
мијалници, туш кабини, базени, жардинери, скали итн.
Бои: Достапна во бела боја и 9 селектирани нијанси.
Потрошувачка: 1.5 kg/m²/mm Дебелина на слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 48
5 kg: Парчиња/Пал.: 72

DECOR ART Боење во течна форма
Пигмент во течна форма кој се меша со 
THRAKON DECOR или со THRAKON DECOR 
PREMIUM. Исто така се меша со било кој тип
на цемент, како што се малтери, изолатори, 
лепила итн.
Примена: Соодветен за боење на полирана цементна кошулица, 
а исто така и малтери, изолатори, поправки итн.
Бои: Достапен во 6 селектирани нијанси и многу повеќе избори 
од палетата на THRAKON.

Бела

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

TH 083

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

TH 088Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153TH 153

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

TH 363

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

TH 367

DECOR SUPERIOR три компонентна (епоксидна )полирана цементна кошулица

Три компонентна на епоксидна база 
полирана цементна кошулица за создавање 
обоени декоративни површини на подот 
или на ѕид. Создава традиционален грчки 
кикладски стил со водени формации. Се
применува на дебелина од 2-10mm, на еден 
слој на една цврста и соодветно спремена 
подлога. Во комбинација со засилената фибер мрежата на CLIMAPLUS. Соодветен за 
внатрешни и надворешни простории. Достапен во сет од 17 kg (Компон. A: 1 kg, Компон. 
B: 1 kg, Компон. C: 15 kg).
Примена: Идеална за примени во влажни места. Исто така идеална за места со многу
движење поради високата издржливост.
Бои: Достапна во бела боја и 9 селектирани нијанси.
Потрошувачка: 1,5 kg/m²/mm дебелина на слој.

DECOR FINE PLUS Декоративен слој во форма на паста
Базиран на акрил, декоративен слој 
за полирана цементна кошулица. 
Еднокомпонентен, подготвен за употреба, за
внатрешна или надворешна примена.
Примена: Се нанесува на хоризонтални или 
вертикални површини од бетон, малтер, гипс 
плочи, плочи, подно греење, постоечки керамички плочки, итн. Идеален за мали примени на
мијалници, кади, скали, итн.
Потрошувачка: 1.5 - 1.6 kg/m²/mm на дебелината на слојот.
25 kg: Парчиња/Пал.: 48
Нијанси: Нијансирани според новата CLIMAPLUS палета на бои во повеќе од 500 нијанси. DECOR 
FINE PLUS може да се нијансира од машините за нијансирање од комперцијалната мрежа.

Микроцемент Системи

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121901000 15 kg
P121901010 5 kg

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153

Λευκό 

TH 363

TH 367

TH 083

TH 088

TH 153Бела
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Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121901110 1 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121901001 1 kg

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИМЕНА
2   ДЕКОРИРАЊЕ НА ПОЛИРАНА ЦЕМЕНТНА 

КОШУЛИЦА

•   Може да се примени за создавање декоративни 
површини на подови и ѕидови, создавајќи еден 
уникатен ефект

•   THRAKON нуди 3 различни производи кои ја покриваат 
сечија потреба, од брза и лесна примена до висока 
механичка и хемиска издржливост 
 
1. DECOR 
2. DECOR SUPERIOR 
3. DECOR FINE PLUS

•   Изберете боја од CLIMAPLUS каталогот THRAKON 
(Бела – TH 083 – TH 088 – TH 153 - TH 363 – TH 367)

3  ЗАВРШНА ЗАШТИТА НА ПОВРШИНАТА

•    Применете импрегнирачка подлога DECOR PRIM, 
со висока пенетрација, со цел да се стабилизира 
цементната површина. Почекајте 1 ден/1мм од 
примената пред грундирање на површината

•    Изберете го завршниот лак за заштитен слој:  
DECOR PROTECT: Лак на водена основа DECOR 
PU VARNISH: Полиуретански лак -двокомпонентен 
(достапен во сјајно и мат)

1 ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА

•    Одберете ја соодветната подлога за подготовка 
на површината, која зависи од самата површина

•   За апсорбирачки површини треба да се користи 
GLX 292

•   За неапсорбирачки површини се користи било 
која од подлогите со база на кварц од THRAKON: 
GLX 190

Код Ролни/
Палета m2/Палета Евра/m2 Евра/парче

T010320020 33 1650

DECOR PRIM Импрегнирачка подлога за полирана цементна кошулица
Микромолекулна подлога на водена основа за 
висока пенетрација, погодна за импрегнирање и 
стабилизирање на полирана цементна кошулица, 
пред нанесување на конечниот лак.
Примена: Соодветна за апликација на
било какви цементни површини, како што се полирана цементна 
кошулица, традиционалниот тип на кошулица, малтери итн. 
Потрошувачка: 100-150 ml/m2, зависно од порозноста на 
подлогата.
Парчиња/Пал.: 16

Заштита на полирана цементна кошулица

DECOR PROTECT Лак на база на вода за заштита на полирана цементна кошулица

Специјално формулиран лак за заштита на цементни
површини во кои веќе е применет DECOR PRIM.
Примена: Погоден за внатрешна и надворешна
употреба на било каков вид на цементни површини
каде што не постои стоечка вода, масти и масла.
Потрошувачка: 100-200 ml/m², зависно од порозноста на подлогата.
Парчиња/Пал.: 16

DECOR PU VARNISH Полиуретански лак - дво компонентен, за заштита на микроцементот.

Транспарентен, двокомпонентен полиуретанаски 
лак. Овозможува одлична хидроизолација, голема 
механичка цврстина, отпорен на хемиски агенти, 
заштита против пожолтување и УВ зраци. 
Примена: Соодветен за заштита на секакви 
структурни елементи. Се препорачува за 
полирани цементни кошулици, цементни површини, дрво, метал, природен 
камен. Специјалната формула содржи УВ филтри против УВ зрачење, 
овозможувајќи заштита на нијанси и форми бидејќи не ја губи бојата и не 
пожолтува со тек на време.
Потрошувачка: 80-120 ml/m² во зависност од порозноста на површината.
*Достапен во сјаен и мат.
Парчиња/Пал.: 16

Правила
за правилна примена

Со THRAKON системи за полирана цементна кошулица (DECOR, DECOR SUPERIOR или 
DECOR FINE PLUS) можеме да декорираме ѕидни површини или подови, давајќи еден 
уникатен стил.

Микроцемент Системи

Анти-алкална фибер глас мрежа, 
произведена под ETAG 004.
Примена: Погодно за засилување на 
основните слоеви на надворешните 
термоизолациони системи 
CLIMAPLUS.
Мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: ролна 1 m x 50 m  Потрошувачка: 1.1 m/m²

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)

Микроцемент засилувачи

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121901003 1 kg

T010002002 4 kg
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Правила
Правила за соодветно нанесување на микроцементот

•   Бетонот мора да биде сув, тврд, без 
расипани делови и други честички, 
без прашина, бои, отпадоци и масла.

•   Поголемите длабнатинки треба да се 
покриват соодветно пред нанесување.

•   После добро миење со вода и 
сушење, подлогата треба да се 
премачкува со GLX 290 акрилен 
премаз, разреден: 3 дела вода : 1 дел 
премаз.

•   Абсорбирањето како и старите 
површини треба да стабилизира со 
употреба на истата подлога.

•   Нанесете го производот откако 
премазот ке биде потполно исушен (од 
прилик 2-6 часа)

•   Лајсните за порамнување да 
се отстранат веднаш после 
нанесувањето

•   Во крајни временски услови (на 
пример високи температури) кога 
се поттикнува брзо сушење на 
производот, задолжително минимално 
плакнење на површината со вода во 
текот на наредните 2 дена.

•   Дозволете производот да се исуши 
потполно пред наредните нанесувања.

•   За време на нанесувањето и за време 
на следните 2 часа, температурана на 
воздухот и подлогата треба да биде 
меѓу +5°C и +35°C

Микроцемент Системи
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Бои
 Изолациони бои

 Емулзии

 Акрилни бои

  Подлоги - 
Премази

  Заштита на 
дрво и метал

 Китови 

  Специјални 
производи

  Епоксидни и 
полиуретански бои

 Растворувачи

 Пигменти

 Бази на бои

•    Високо квалитетни, сертифицирани 
изолациони бои

• Голема палета од еколошки бои

•  Способност за нијансирање на 
CLIMAPLUS премази

• Одлична обработливост

• Одлична покривност

• Сертифицирани производи

• Целосна палета од декоративни бои

•  Импресивни нијанси кои остануваат 
непроменети, со користење на 
системот за мешање бои на Thrakon

Предности 
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Бои

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121111003
Бела

3L
P121111010 10L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121110003
Бела

3L
P121110010 10L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121113003
Бела

3L
P121113110 10L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121112008  

Бела
750 ml

P121112003 3 L
P121112010 10 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121108008

Бела
750 ml

P121108003 3 L
P121108010 10 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121157008

Бела
750 ml

P121157003 3 L
P121157010 10 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121180008

Бела
750 ml

P121180003 3 L
P121180009 9 L

Изолациони бои

MONOSIS IN Изолациона внатрешна боја
Еко-сертифицирана од страна на ЕУ. 
Пионерски систем кој е специјално 
формулиран за да се обезбеди супериорна 
изолација од влага.  
Примена: Посебно растворлива во вода,
термоизолациска, еколошка боја со одличен квалитет, погодна за 
внатрешна употреба. 
Потрошувачка: 10-12 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

MONOSIS OUT Изолациона боја за фасада
Еко-сертифицирана од страна на ЕУ. 
Пионерски систем кој е специјално 
формулиран за да се обезбеди супериорна 
изолација од влага. Специјалните стаклени 
меури кои ги содржи ја дефлектираат 
сончевата светлина и ја намалуваат топлината која се апсорбира 
од ѕидовите. Сертифицирана како "ладна" боја од страна на Грчка 
Организација за обновлива енергија и на Универзитетот во Атина.
Примена: Посебно растворлива во вода, термоизолациона боја со 
одличен квалитет, погодна за надворешна употреба.
Потрошувачка: 6-8 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

MONOSIS ROOF Еластомерна изолациона боја за тераси

Пионерски изолациски систем специјално 
формулиран за да обезбеди супериорна 
хидроизолација. Совршено ги изолира сите 
хоризонтални површини како што се тераси и 
балкони. Специјалните стаклени меури кои ги
содржи ја дефлектираат сончевата светлина 
и ја намалуваат топлината која се апсорбира од 
површините. Нуди голема воодотпорност, не се лупи 
и ја задржува својата еластичност за многу долго 
време. Сертифицирана како "ладна" боја од страна 
на Грчка Организација за обновлива енергија и на 
Универзитетот во Атина.
Примена: Растворлива во вода, термоизолациски 
еластомерен слој со одличен квалитет, погоден за 
рамни покриви и тераси.
Потрошувачка: 1-2 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

Емулзиски бои

STATUS LUXURIOUS Премиум еколошка кадифена емулзија

Еколошка емулзиска боја со врвен квалитет. Нема 
мирис, лесно се чисти и го издржува честото 
миење и малите гребнатинки. Резултира со една 
убава, кадифена површина и нуди уживање на 
свежо обоена куќа за долго време. Не дозволува 
да се импрегнира нечистотија. Сертифицирана со 
официјалната еко- сертификација од страна на ЕУ.
Примена: Погодна за внатрешна употреба. Идеална за детски соби, но и за 
останатиот дел од куќата. Се применува на површини како што се ѕидови, 
малтери, тавани, плочи, итн.
Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
9L: Парчиња/Пал.: 48

Еколошка емулзиска боја со врвен квалитет. 
Идеална за внатрешни површини. Нема мирис и 
е пријател на околината. Се шири одлично, има 
одлична покривна моќ и висока ефикасност. 
Издржува често миење. Сертифицирана со 
официјалната еко-сертификација од страна на ЕУ.
Примена: Се применува на површини како што се ѕидови, малтери, тавани, плочи, итн. 
Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12   10L: Парчиња/Пал.: 48

STATUS ECO Примиум еколошка мат емулзија

Емулзиска боја со врвен квалитет. Идеална за
внатрешна употреба. Има одлична покривна моќ,
висока издржливост на миење и висока 
ефикасност, нудејќи одлично завршување на 
работата.
Примена: Се применува на површини како што се
ѕидови, малтери, тавани, плочи, итн. површината мора да биде сува и ослободена од прашина, без 
мувла и маснотии пред примената. 
Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12   10L: Парчиња/Пал.: 48

STATUS Емулзиска боја

Емулзиска боја со врвен квалитет, против мувла, 
со силни антифунгални својства. Со одлична 
покривна моќ, со високи перформанси и лесна 
имплементација. Остава една уникатна, богата 
завршница која издржува на миење и ја задржува 
својата боја непроменета, давајќи чувство на чист 
и свежо обоен простор за долго време.
Примена: Погодна за внатрешна и надворешна употреба, идеална за бањи и кујни.
Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12    10L: Парчиња/Пал.: 48

STATUS Кујна и бања
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Бои

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121104003

Бела
3 L

P121104009 9 L
P121104016 16 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
C/C

8 основни 
нијанси

180 ml
C/C 375 ml
C/C 750 ml

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121107008

Бела
750 ml

P121107003 3 L
P121107009 9 L

СТАТУС Емулзиски обојувачи се соодветни 
за бојадисување различни површини и за 
нијансирање бели емулзиски и акрилни
бои. Тие имаат силна моќ на обојување и можат 
да бидат целосно и лесно инкорпорирани. 
Различните нијанси кои можат да бидат 
создадени имаат висока отпорност на УВ зрачење и кон алкалите и остануваат 
непроменливи низ времето. 
Примена: Погодни за бојадисување на различни површини и боење на бели 
емулзиски и акрилни бои, за да се создадат комплексни нијанси. Достапни во 8 
основни бои: жолта, црвена, сина, зелена, окер, тула црвена, кафеава, црна 
Потрошувачка: 10-13 m²/L
180 ml/ 375 ml/ 750 ml:  Парче/кутија: 12

STATUS Емулзиски обојувач

PRIMO ECO Еколошки емулзиски бои
Еколошка емулзиска боја која нуди брзо сушење,
одлична обработливост, има голема покривна 
моќ и високи перформанси. 
Примена: Соодветна за внатрешни ѕидови, 
тавани, малтери, скали, магацини, цементи.
Потрошувачка: 11-13 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
9L: Парчиња/Пал.: 48

PRIMO PROFESSIONAL Засилена емулзиска боја
Емулзиска боја, зајакната со акрилни смоли, 
специјално дизајнирана за професионална 
употреба. Таа лесно се применува, брзо се 
суши, има силна покривност и импресивни 
перформанси. Достапна во бела боја и во
разни обојувања со емулзиски обојувачи.
Примена: Погодна за внатрешни и надворешни 
ѕидови, тавани, малтери, скали, магацини, цементи.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
9L: Парчиња/Пал.: 48
16L: Парчиња/Пал.: 36

BONUS Економична акрилна емулзиска боја
Економична емулзиска боја зајакната со акрилни 
смоли, специјално дизајнирана за професионална 
употреба. Таа лесно се применува, брзо се 
суши, има силна покривност и импресивни 
перформанси. Достапна во бела боја.
Примена: Се применува на надворешни и 
внатрешни површини како што се ѕидови, 
малтери, тавани, плочи, итн. Површината мора да биде сува и 
ослободена од прашина, без маснотии пред примената. 
Потрошувачка: 10-12 m²/L
9L: Парчиња/Пал.: 48 
15L: Парчиња/Пал.: 36

Акрилни бои

STATUS 100% Акрилна боја
Акрилна боја со врвен квалитет, специјално 
дизајнирана за да издржува на тешки временски 
услови, како што се големите температурни 
промени, сонцето, околина со морска сол и 
атмосферско загадување. Светлата бела и
непроменливите на времето нијанси, го прават 
просторот да изгледа свежо обоен со години.
Примена: Погодна за бојадисување на надворешни површини како што се ѕидови, гипс, цемент, 
бетон. Површината мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маст, пред примена.
Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
10L: Парчиња/Пал.: 48

Бојата, СТАТУС Сите временски услови, е еден
пионерски производ кој ги бои и изолира 
надворешните ѕидови, а во исто време, 
обезбедува апсолутна заштита од влага и 
исклучителна издржливост. Заради специфичниот 
состав создава флексибилна мембрана која ги опфаќа сите вени, делови и проширувања на 
површината. Благодарение на вградени филтри против ултравиолетово зрачење останува 
флексибилна без да пука или да се лупи. 
Примена: Идеално решение за обложување и заштита на објекти, главно во градските и планинските 
области. Има способноста да спречи формирање на мувла и има намалена тенденција за 
задржување на загадувачите (UV вкрстено поврзување).
Потрошувачка: 8-10 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

STATUS ALL WEATHER Еластомерна хидроизолациона фасадна боја

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121122113

Бела
3 L

P121122119 9 L
P121122015 15 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121122015 Бела 15 L

BONUS Економична емулзиска боја
Економична емулзиска боја, специјално 
дизајнирана за професионална употреба. Таа 
лесно се применува, брзо се суши, има силна 
покривност и импресивни перформанси. 
Достапна во бела боја.
Примена: Се применува на внатрешни површини 
како што се ѕидови, тавани, магацини итн. 
Површината мора да биде сува и ослободена од 
прашина, без маснотии пред примената.
Потрошувачка: 10-12 m²/L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121155003

Бела
3 L

P121155010 10 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121138388

Бела
750 ml

P121938P03 3 L
P121138010 10 L
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Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121306008

Off Бела
750 ml

P121306003 3 L
P121306010 10 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121307001

Проѕирна
1 L

P121307005 5 L
P121307015 15 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121307001

Проѕирна
1 L

P121307005 5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121308008

Off Бела
750 ml

P121308003 3 L
P121308010 10 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121137008

Бела
750 ml

P121137003 3 L
P121137009 9 L

C/C Сива,
Тула  

црвена

750 ml
C/C 3 L
C/C 9 L

PRIMO Акрилна боја за бетонски површини
Акрилна боја за надворешна употреба. Лесно се 
нанесува, се суши брзо, има добра покривност 
и добра отпорност кон сончевата светлина 
и тешките временски услови. Економично и 
ефикасно решение за професионалниот молер. 
Достапна на бела, сива и тула црвена боја.
Примена: Идеална за надворешна употреба 
на површини како што се ѕидови, малтери, 
гипскартони, бетон, цемент, тули. Површината 
мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и 
маст, пред примена.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
9L: Парчиња/Пал.: 48

STATUS RELIEF Текстурна декоративна боја
Текстурна декоративна боја за 
надворешна употреба. Нуди 
силна лепливот и одлична 
издржливост во секои временски 
услови. Создава бројни 
декоративни релјеф дела, нудејќи 
еден убав естетски резултат со користење на соодветни валјаци за бојадисување.
Примена: На нови и стари површини како што се гипс, бетон, дрво и сл. Површината мора да биде 
сува, чиста, без прашина, мувла или маст пред примена. 
Потрошувачка: 2.6 m²/kg
15kg: Парчиња/Пал.: 36

GLX 292 FLEX PRIM Акрилна подлога – висока пенетрација
Спремна за употреба 
микронизирана акрилна подлога 
на водена база, со способност за 
висока пенетрација.
Примена: Идеална за подготовка 
на секоја нова или стара порозна 
површина како што се гипсот, 
тули, бетон, малтерисани ѕидови и слично, која создава еден адхезиски мост за акрилни малтери, 
водени бои, малтери, лепила
за плочи, акрилни и цементни хидроизолациски проширувања итн.
Потрошувачка: 15-20 m²/L, во зависност од порозноста на површината.
1 kg: Парче/кутија: 16
20 kg: Парчиња/Пал.: 36

STATUS Акрилна подлога
Акрилна подлога, растворлива во вода, за 
емулзиски бои, погодна за внатрешна и 
надворешна употреба. Има одлична лепливост 
и еластичност. Обезбедува силна контрола 
врз конечната боја и нуди значително голема 
издржливост. Кога е пакувана е бела. По 
примената, станува проѕирна. 
Примена: идеална за подготвување на нови површини, како што се изложен бетон, малтер, 
гипс картон, глетовани површини, тули, итн. Исто така погодна за стабилизирање површини 
пребојадисани со водена боја (лепило) или вар.
Потрошувачка: 15-20 m²/L концентрирана течност.
750 ml: Парче/кутија: 12
10L: Парчиња/Пал.: 48

STATUS DUR Изолациска подлога на база на растворувач
Проѕирна, на база на растворувач, водоотпорна 
подлога за ѕидови. Импрегнира, стабилизира 
и изолира површини, додека им овозможува 
да дишат. Тоа е најдобрата подготовка пред 
бојадисување со винилни или акрилик емулзии, 
релјеф, бои за бетон или изолациски плочи. 
Примена: Идеална за подготовка на секоја нова 
или стара порозна површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани ѕидови, итн. Исто така 
совршено решение за површини обложени со лепило, вар или стари бои со лош квалитет.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
1L: Парче/кутија: 12

Подлоги - Премази

STATUS DUR Изолациска подлога на база на вода
Проѕирна, на база на вода, водоотпорна акрилна 
подлога за ѕидови. Импрегнира, стабилизира и 
изолира површини, додека обезбедува подобар 
ефект на финалната боја. 
Примена: Погодна за подготвување на било која 
површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани ѕидови и сл. 
пред бојадисување со пластични или акрилни бои. Одлично решение за 
ѕидови обоени со лепак, со вар или стари бои со лош квалитет.
Потрошувачка: 15-20 m²/L
1L: Парче/кутија: 12

PRIMO PVA Eмулзија
Проѕирна, на база на вода подлога, за емулзиски 
и акрилни бои за внатрешна употреба. Нуди 
голема флексибилност и одлична лепливост. 
Продира длабоко и ги стабилизира површините, 
обезбедувајќи висока ефикасност. 
Примена: Погодна за подготовка на нови 
површини како што се гипс, цемент, ѕидови и сл.
Потрошувачка: 14-16 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код Нијанса Пакув. Парчиња/Пал. Евра/парче
P121540005

Бела
5 kg 4

P121540015 15 kg

Код Пакув. Парчиња/Пал. Евра/kg Евра/парче

P121472920 1 kg 240
P121470020 5 kg 84
P121472921 20 kg 24
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Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121131008

Бела
750 ml

P121131003 2,5 L
P121131005 5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121332008

Бела
750 ml

P121332003 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Бела
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121333008

Безбоен
750 ml

P121333003 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
C/C Бела

(Сатен/
сјајна)

375 ml
C/C 750 ml
C/C 2,5 L

P121125204 Бела 
(Мат)

375 ml
P121125208 750 ml

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121710008 Безбоен 750 ml + 250 ml гратис

Заштита на дрво

STATUS POLYPRIMER Еколошка повеќенаменска подлога
Еколошка, растворлива во вода, повеќенаменска 
подлога, за внатрешна и надворешна употреба. 
Сертифицирана со Ecolabel. Лесно се применува, 
има одлична покривна моќ и обезбедува висока 
лепливост и беспрекорен финален резултат.
Примена: Идеална за дрвени површини претходно
бојадисани со емајл бои на водена основа. Исто така,
погодна за метал, гипс, гипс картон, тврд PVC, полиестер и стакло. 
Соодветна за изолација на црни дамки предизвикани од влагата во 
внатрешни ѕидови и тавани. Нема мирис за време на примената.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS AQUADROP Еколошка емајл боја на база на вода
Еколошка емајл боја на база на вода со 
сертификат за највисок квалитет, идеална за 
внатрешна и надворешна употреба. Некои од 
главните предности на овој производ е тоа што е 
без мирис и не пожолтува по некое време. Се
шири лесно и покрива прекрасно, оставајќи една
прекрасна површина, која издржува често миење и тешки временски услови за 
многу години.
Примена: Специјално дизајнирана за бојадисување на било каква површина од 
дрво, како што се врати, кабинети, прозорци и ѕидови, метал, цврст ПВЦ или 
стакло. Неопходна е претходната употреба на Status Polyprimer.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS Подлога за емајл
Бела, мат подлога, специјално формулирана за 
да обезбеди добра база за емајли. Обезбедува 
одлична покривна и пополнувачка моќ, многу 
добро нанесување и лесно триење и нуди 
едноличен одличен резултат за завршниот слој.
Примена: Погодна за дрвени површини и 
ѕидови за внатрешна и надворешна употреба. 
Потрошувачка: 16-18 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS Емајл боја за дрвени површини
Боја со одличен квалитет, на база на 
растворувач, за внатрешна и надворешна 
употреба. Со одлична покривна моќ и лесно 
триење, нуди совршена завршна обработка, 
лесно миење, со голем отпор во тешки 
временски услови, обезбедувајќи долготрајна 
заштита.
Примена: Специјално формулирана за 
бојадисување на сите видови на дрвени површини, како врати, уредувања, 
рамки, кабинети и др. Исто така соодветна и за ѕидови и метали.
Потрошувачка: 14-16 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS TEAK OIL Масло за одржување, збогатено со восок
Го зголемува животниот век на дрвени
површини и ги заменува природните 
масла на дрвото кои се губат со текот 
на времето. Хидроизолира, храни и 
оживува секаква дрвена површина на која ќе се примени. 
Примена: Идеално за освежување и зачувување на сите 
градинарски парчиња мебел и декоративни дрвени конструкции.
Потрошувачка: 13-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

250 ml

ГРАТИС

STATUS BASEWOOD Одржувач на дрво
Безбоен одржувач и подлога, погоден за 
подготовка на дрвени површини пред нанесување 
на лак. Неговиот напреден состав ефикасно го 
штити дрвото од мувла, габи, сини дамки и суво 
гниење.
Примена: Погоден за внатрешна и надворешна употреба, може да се примени 
на сите видови на дрвени површини како што се врати, прозорци, рамки, 
обложување, греди, покриви, огради, перголи, градинарски мебел итн.
Потрошувачка: 20 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 6

STATUS EVERWOOD 3 во 1 заштитна боја за дрво

Оваа заштитна боја за дрво е специјално 
формулирана за ефективна заштита на 
надворешни и внатрешни површини. Нуди 
вискока пенетрација во дрвото, оставајќи го 
во меѓувреме да диши. Вградените филтри 
против ултравиолетово зрачење и неговата 
карактеристика на водоотпорност ефикасно го заштитуваат од сончевото зрачење, дожд и влага. 
Така, обезбедува долготрајна заштита и ја истакнува природната убавина на дрво. Достапна и во 
проѕирна и во 8 нијанси: бор, даб, цреша, костен, орев, махагони, орегон и тиково.
Примена: Соодветна за сите видови на дрвени површини како што се врати, рамки, обложување, 
огради, настрешници, перголи, шупи и градинарски мебел.
Потрошувачка: 25 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 6

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Проѕирна и
8 дрвени
нијанси

750 ml

C/C 2,5 L
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Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Проѕирен 
и 8

дрвени 
нијанси

750 ml

C/C 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Безбоен
сатен/сјаен

750 ml

C/C 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121125408 Безбоен /

сјаен
750 ml

P121125403 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121125002

Сјаен / 
Безбоен

180 ml
P121125008 750 ml
P121125003 2,5 L

C/C Сјајна / 
Нијанса

180 ml
C/C 750 ml
C/C Безбоен

сјаен/мат
750 ml

C/C 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
C/C Безбоен

Сатен/мат
750 ml

C/C 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121306108

Бела
750 ml

P121306103 2,5 L
P121306105 5 L

STATUS AQUAWOOD Лак за заштита на дрво на база на вода
Лак на база на вода, специјално формулиран за
ефикасна заштита на внатрешни и надворешни 
дрвени површини, ја подобрува природната 
убавина на дрвото. Без мирис, брзо се суши, 
не попушта, ниту се лупи и нуди длабока 
пенетрација во дрвото, овозможувајќи му да 
"диши". Достапен и во чиста и во 8 нијанси: бор, даб, 
цреша, костен, орев, махагони, орегон и тиково.
Примена: За сите дрвени површини, нови или стари:
врати, прозорци, тавани, врати, перголи, градинарски
мебел, огради, дрвени облоги, итн.
Потрошувачка: 18-20 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 6

STATUS ECOVARN Еколошки лак на база на вода
Еколошки безбоен лак, растворлив во вода. 
Заштитува и декорира дрвени површини, 
надворешни и внатрешни. Без мирис, високо 
ефикасен и лесно се применува. Благодарение
на вградените филтри против ултравиолетово 
зрачење, површината останува флексибилна 
и целосно заштитена дури и под неповолни 
временски услови. Сертифициран со Ecolabel од страна на 
Европската Унија.
Примена: За сите дрвени површини, нови или стари: врати, прозорци, 
тавани, врати, перголи, градинарски мебел, огради, дрвени панели, 
итн. Истовремено многу добра примена и на ѕидови и метал. Исто 
така се препорачува како завршен слој за заштита на декоративни 
ефекти бидејки не пожолтува. Резултатот е една прекрасна, посебно 
издржлива површина што останува непроменлива за долго време.
Потрошувачка: 8-10 m²/L
750 ml: Парчиња/Пал.: 12

STATUS NAUTICAL Лак за јахти
Високо издржлив, проѕирен лак за јахти, кој 
штити и декорира било какви надворешни 
дрвени површини. Со своите вградени филтри 
против сончевото зрачење (анти-УВ филтри), 
обезбедува голем отпор, заштита од пукнатини и
лупење. Создава флексибилна, водоотпорна површина и 
обезбедува долготрајна заштита.
Примена: Специјално формулиран за бојадисување на 
дрвени бродови, но и за врати, рамки, прозорци, перголи, 
огради итн. Идеален за дрвени површини силно погодени 
од влага, морска сол и сончева светлина.
Потрошувачка: 15-16 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS WOOD CLASSIC Декоративен лак за дрво

Полиуретански лак од една компонентна со 
висок квалитет за внатрешна употреба.
Примена: Соодветен за било каков вид на 
дрвена површина, нова или стара: врати, 
прозорци, тавани, врати, перголи, градинарски 
мебел, огради, дрвени панели, итн.
Потрошувачка: 8-10 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

Заштита на метал

STATUS STEEL Проѕирен лак за метални површини

Проѕирен лак за метални површини. За внатрешна 
и надворешна употреба. Отпорен на екстремни 
временски услови. Соодветен за заштита и 
декорација на стари и нови метални површини. 
Нуди висока издржливост и штити од 'рѓа, удари и 
термални проширувања на метални површини. 
Примена: Површината мора да биде чиста, 
сува и без прашина и маснотии пред примена. 
Производот може да се примени од + 10 ° C до + 
25 ° C, со четка или валјак. Се применуваат два 
слоја рамномерно во форма на крст.
Потрошувачка: 15-20m2/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS Подлога за конструкции
Идеална подлога за подготовка на метални 
површини. Убаво се шири, има голема покривност 
и не тече. Обезбедува многу добра лепливост на 
финалната боја, а исто така и нејзино многу добро
ширење, нудејќи еднолична површина и 
исклучителен финален резултат.
Примена: Може да се примени на сите метални 
површини. Исто така е соодветна за примена на 
дрво, малтер и цели конструкции, обезбедувајќи 
одлично ширење, силна покривна моќ, без да 
остава, солзи. Површината мора да биде секогаш 
сува, цврста, без прашина, мувла и маст пред 
примената.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
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Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121121004

Портокалева
500 g

P121121001 1 kg
P121121005 5 kg

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
C/C

Бела и 39
готови
нијанси

180 ml
C/C 375 ml
C/C 750 ml

C/C 2,5 L*

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Бела, црна,
темно 
зелена

750 ml
C/C 2,5 L

C/C Мат црна,
алуминиум 750 ml

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121135008 Проѕирна 750 ml

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
C/C

Сива /
Тула црвена

375 ml
C/C 750 ml
C/C 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C 5
нијанси

750 ml
C/C 2,5 L

STATUS RUST PRIMER Антикорозивна подлога
Подлога со одлични антикорозивни својства и 
висока издржливост. Обезбедува ефективна 
заштита од 'рѓа, дури и во тешките временски 
услови. Својата супериорна обработливост и 
одличното ширење обезбедува многу добра 
покривност и исклучителен финален резултат.
Примена: на метални површини, како што се шини, з емјоделска 
опрема, рамки на автомобили итн. Обезбедува ефективна 
заштита од рѓа, дури и под тешки временски услови. 
Потрошувачка: 10-12 m²/L
375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS Марин подлога
Моќна подлога за површини изложени на вода. 
Поради нејзините тиксотропни својства, создава 
висока обработливост, се шири многу добро, 
брзо се суши и обезбедува одлична тракција.
Примена: Одлична за ефикасна заштита на 
метални површини од оксидација. Таа се
применува исто така како подлога на дрвени 
површини како што се прозорци, бродови итн.
Пред примената, површината мора да биде сува, 
цврста, без прашина, мувла и маснотии. 
Потрошувачка: 5-6 m²/kg
500 gr/1 kg: Парче/кутија: 12

STATUS DUKO Сјајна емајл боја
Сјајна екстра јака емајл боја, соодветна за 
декорација и заштита на сите метални површини, 
внатрешни и надворешни. Со одлична покривна 
моќ и лесно четкање, нуди добра завршница, 
со исклучителна отпорност во тешки временски 
услови, обезбедувајќи заштита и долготрајност и 
нијанси кои ќе останат непроменети за долго време.
Примена: Идеална за декорација и заштита на 
метални површини. Исто така погодна за правилна 
подготовка на дрвени површини и ѕидови.
Потрошувачка: 13-15 m²/L

* Достапна во две нови нијанси златна и сребрена
** Достапна во бои: 01, 24, 44, 63, 65, 74, 76, 99

180 ml/375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS DUROMETAL Тврда емајл боја
Со одлична покривна моќ и лесно 
четкање, обезбедува совршена завршна 
обработка, со исклучителна отпорност во 
тешки временски услови, обезбедувајќи 
долготрајна заштита и нијанси кои 
остануваат непроменети за долго време. 
Примена: На сите метални конструкции. 
Исто така погодна за фарбање камиони, 
трактори, машини, итн. Површината пред 
примената мора да биде сува, цврста, без 
прашина, мувла и маснотии. 
Потрошувачка: 13-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS DUROMETAL Зацврстувач
Полиуретански зацврстувач за STATUS
DUROMETAL. Дава побрзо сушење и поголема
цврстина.
Примена: Се меша во сооднос од 20% по 
волумен со сите тврди емајл бои.
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS RUSTBLOCK Антикорозивна сјајна емајл боја
Специјално дизајнирана боја што се нанесува 
на 'рѓосани површини без претходна употреба 
на подлога против 'рѓа, нудејќи сјаен ефект 
како финален резултат. Презентира висока 
лепливост и многу добро нивелирање и нуди 
одлична отпорност на тешките временски услови. 
Резултатот е сјајна површина, со непроменети нијанси за многу долго време. 
Примена: Нејзиниот состав обезбедува силна заштита против 'рѓа на сите 
нови или стари метални површини, спречување на појавување на рѓа, без 
претходна употреба на антикорозивна подлога.
Потрошувачка: 6-8 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS RUSTBLOCK Релјефна финална антикорозивна емајл боја
Специјално дизајнирана боја за примена на 
'рѓосани површини без претходна употреба на 
подлога против 'рѓа, нудејќи релјефен ефект 
како финален резултат. Презентира висока 
лепливост и многу добро нивелирање и нуди 
одлична отпорност на тешките временски услови. 
Резултатот е сјајна долготрајна површина, со непроменети нијанси за 
многу долго време. Достапна во 5 бои.
Примена: Нејзиниот состав обезбедува силна заштита против 'рѓа на 
сите нови или стари метални површини, спречува појавување на рѓа, 
без претходна употреба на антикорозивна подлога
Потрошувачка: 6-8 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C 10
нијанси

750 ml
C/C 2,5 L
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Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121126008
Проѕирен

750 ml
P121126003 2,5 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121385001 Бела 1 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121381004

Бела
400 g

P121381008 800 g
P121381005 5 kg

Китови

Епоксидни и полиуретански бои

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C 6
нијанси 650 ml

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P129011000
Сива

Компо. A: 12 kg
P121118003 Компо. B: 2,5 kg

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121136004
Бела

Компо. Α: 4 L
P121136010 Компо. B.: 2 L

STATUS METALLIC Декоративна метализирана боја на база на вода
Декоративна антикорозивна боја на база на вода, 
идеална за надворешни или внатрешни метални 
површини, за ѕидови, дрво, огради, парапети, 
врати. Нејзиниот состав обезбедува силна 
заштита против 'рѓа, спречувајќи појава на 'рѓа. 
Нуди одлична отпорност, многу добро порамнување, висока лепливост, како и 
антикорозивна заштита. Исто така обезбедува долготрајна површина со нијанси 
на бои кои остануваат за долго време.
Примена: Идеална за било каква отворена или затворена метална површина, како 
и за ѕидови или дрвени огради, парапети, врати и др. Се нанесува директно на 
корозираните површини.
Потрошувачка: 7-9 m²/L   650 ml: Парче/кутија: 12

STATUS ONE COVER Лесен акрилен кит
Бел, подготвена за употреба, лесен акрилен кит 
за внатрешни и надворешни површини. Лесно се 
применува и не попушта. Површината може да се 
бојадисува штом китот се исуши. 
Примена: Може да се користи само со еден чекор, како 
материјал за пополнување на пукнатини и дупки на
максимална дебелина од 3 cm.
1L: Парче/кутија: 12

STATUS 100% Акрилен кит
Бел кит за внатрешна и надворешна употреба во
градежништвото. Може да се користи како 
материјал за пополнување на површини 
изработени од гипс, дрво, бетон и сл. Лесен за 
применување и кога ќе се истрие нуди мазна и
долготрајна површина, без пукнатини. 
Примена: На било која површина од гипс, дрво, бетон, малтер, и др.
Потрошувачка: 400 g/m2

400 gr: Парче/кутија: 24
800 gr: Парче/кутија: 12

Специјални производи
STATUS Акрилен лак за камен
Импрегнирачки со врвен квалитет, проѕирен
декоративен лак за камен, специјално дизајниран 
за да се потенцира и да се заштити било 
каков вид на камен. Специјално формулиран 
да продира во порите на површината и да ја 
подобрува нејзината природна боја.
Примена: Соодветен за внатрешна и надворешна употреба за природен 
или вештачки камен, керамика, мермер, тули, гранит, итн. Исто така, може 
да се користи за тераси, камини, ѕидови, мозаици и др. Површината, пред 
примената, мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маснотии.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS ARTISTICO Декоративна глазура на база на вода
Декоративна глазура на база на вода, специјално 
формулирана за создавање на проѕирни, 
разновидно обоени ефекти, соодветни за 
декорација на внатрешни површини. Може да се 
примени на сите типови на површини како што се 
ѕидови, тавани, дрво, метали и др. Дизајнирана и 
базирана на спецификации за врвен квалитет.
Примена: Производот Status Artistico може да биде обоен преку системот за 
нијансирање, обезбедувајќи една полу- непроѕирна завршница, останувајќи употреблива 
за доволно време. Комбинацијата на боите, на алатите и на техниките, ви овозможува 
да создадете спектакуларни ефекти, покажувајќи ја вашата креативна страна преку 
правење на вашиот простор навистина уникатен.
Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

CARMYPAINT RP-10 Боја за обележување на патишта
Боја за маркирање на патишта, на база на 
растворувач, која се употребува како средство 
за рефлектирање на стаклените парчиња. Има 
одлична лепливост и рефлексивност. Стаклените 
парчиња треба да се поставуваат на свежо 
бојадисани ленти, кои мора да се во течна состојба.
Примена: На асфалтни површини, со користење на машина за обележување на патиштата.
Потрошувачка: 2-4 m²/kg

STATUSPOOL PRIMER Подлога за бојадисување на базен
Двокомпонентна, епоксидна подлога за 
базени и резервоари кои не се за пиење.
Примена: Грундирање нови бетонски 
површини или локални поправки на стариот 
супстрат.
Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121364008
Бел

(проѕирен
штом се 
исуши)

750 ml

STATUSPOX Епоксидна боја
Двокомпонентна епоксидна боја. Има 
висока отпорност на механички и 
хемиски стресови. Исто така е многу 
отпорна на масла, дизел, бензин, 
киселини и алкали и покажува 
одлична лепливост на бетон и 
метални површини. Достапна во сива боја RAL 7032 и може да се 
произведува во било која боја ќе биде побарано.
Примена: Соодветна за бојадисување на подови во 
индустриските капацитети, фабрики, магацини, гаражи итн.
Потрошувачка: 3-4 m²/kg за дебелина на филм 150-200m.

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Бела /
Жолта

5 kg
C/C 25 kg



50 51

Бои

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

C/C Бела,  
светло сина

Компо. Α: 4 L
C/C Компо. B.: 2 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче

P121310008
Жолта

Компо. A: 800 g
P121310002 Компо. B: 200 g

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121690004

Проѕирна
375 ml

P121690008 750 ml
P121690003 4 L

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
P121139003

Бела

Компо. A: 2 L
P121139101 Компо. B: 1 L

P121139118 Пакув.
A+B сет (500+250) ml

Код Нијанса Пакув. Евра/парче
C/C Бела,црна,

светло сина, 
сина,

црвена, ќолта

Компо. A: 2 L
P121139001 Компо. B: 1 L

C/C Пакув.
A+B сет (500+250) ml

STATUSPOOL Боја за базени
Двокомпонентен полиуретански финален 
слој за базени. Со висока отпорност на УВ 
зрачење и кисели или алкални средини. 
Има одлична одржливост, апсолутна 
непропустливост на вода и висока 
еластичност, ја штити површината од пукање, 
лупење или триење. Може да биде изложена на директна сончева светлина, 
дури и кога базенот е празен, без да се појават кредни дамки.
Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

WASH PRIMER Специјална подлога
Жолта, двокомпонента специјална 
подлога.
Примена: Соодветна за 
подготвување на нежелезни 
површини, како што се алуминиум,
бакар, цинк и галванизиран железо.
Потрошувачка: 14-15 m²/kg (за сув филм 10m.)
Α Компо.: 800 g: Парче/кутија: 12
Β Компо.: 200 g: Парче/кутија: 12

REMOVER 
Нова генерација на моќен отстранувач на бои и
лакови. Не содржи дихлорометан.
Примена: Соодветен за отстранување на стар 
или нов лак, бои и подлоги.
375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

CARMYSAIL PRIMER Епоксидна подлога
Епоксидна подлога со врвен 
квалитет и анти-осмотски својства.
Примена: Соодветна за железо, 
алуминиум, дрво и фиберглас.
Потрошувачка: 7-9 m²/L 
(за сув филм 50-60m.)
Α + Β сет (500 + 250) ml: 
Парче/кутија: 12

CARMYSAIL Боја
Полиуретанска боја со врвен 
квалитет. Високо отпорна на масла, 
масти и средства за чистење.
Примена: Соодветна за примена на 
површини од фиберглас, железо, 
алуминиум и дрво. Препорачлива за 
боење садови од горенаведените
материјали.
Потрошувачка: 13-15 m²/L (за сув филм 30-40m.)
Α + Β сет (500 + 250) ml: Парче/кутија: 12

Полиуретански растворувачи

Код Производ Пакува. Евра/парче Опис на производ

P121738008

LS - 738

0.75 L
Полиуретански растворувач за
пролет, есен и зима.
750 ml: Парче/кутија: 12

P121738014 4 L

P121738015 15 L

P121074115 LS-741 15 L Полиуретански растворувач за лето.

Код Производ Пакув. Евра/парче Опис на производ

P121701004

WHITE SPIRIT

375 ml
Растворувач за четка.
375 ml: Парче/кутија: 15
750 ml: Парче/кутија:  28
4 L: Парче/кутија: 8

P121701008 750 ml
P121701014 4L
P121701016 15 L

P121704008

ACETONE

0.75 L

750 ml: Парче/кутија: 12P121704014 4 L

P129029900 15 L

P121702008
LS - 702

0.75 L
Растворувач за аеро-бои, на база на
тулолис. Соодветен за растворување 
на: CARMYPOX EC 700, WASH 
PRIMER, CARMYPAINT RP-10.
750 ml: Парче/кутија: 12

P121702003 4 L

P121703008
LS - 703

0.75 L
Растворувач за аеро-бои, на база на
ксилен. Соодветен за растворување 
на: CARMYPOOL PRIMER, 
CARMYPOOL & CARMYSAIL
750 ml: Парче/кутија: 12

P121703014 4 L

P121735014 LS - 744 0.75 L
Растворувач за автомобилски  
акрилни бои.
750 ml: Парче/кутија: 12

P121705014
LS - 705

4 L
Растворувач за чистење оружје.

P121705015 15 L

Растворувачи

Нитро растворувачи

Код Производ Пакува. Евра/парче Опис на производ

P121735008

LS - 735

0.75 L
Соодветен за растворување. 
Соодветен за растворување: STATUS-
POOL PRIMER, CARMYSAIL PRIMER.
750 ml: Парче/кутија: 12

P121735014 4 L

P121735015 15 L
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Бои

Код Производ Евра/парче

T023373040 C04 БЕЛА
T023373050 C05 СИНА
T023373060 C06 ЖОЛТА
T023373070 C07 ЦРВЕНА
T023373080 C08 ЗЕЛЕНА
T023373090 C09 ЖОЛТА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373100 C10 СИНА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373110 C11 ОКЕР
T023373120 C12 ПОРТОКАЛОВА
T023373130 C13 ЦРВЕНА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373140 C14 ОБРЕЈ
T023373150 C15 ТУЛА ЦРВЕНА
T023373160 C16 ВИОЛЕТОВА
T023373210 C21 ЦРНА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373220 C22 МАГЕНТА
T023373230 C23 СВЕТЛО ЦРНА
T023373240 C24 ЦРНА
T023373250 C25 МАГЕНТА
T023373260 C26 ПОРТОКАЛОВА
T023373270 C27 ЖОЛТА
T023373280 C28 ЖОЛТА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373290 C29 СИНА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373300 C30 ЦРНА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373310 C31 ВИОЛЕТОВА КОНЦЕНТРИР.
T023373320 C32 ЦРВЕНА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373330 C33 ЖОЛТА КОНЦЕНТРИРАНА
T023373340 C34 ПОРТОК. КОНЦЕНТРИРАНА

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121112P01

База P
1 L

P121112P03 3 L
P121112P10 10 L
P121112D01

База D
1 L

P121112D03 3 L
P121112D10 10 L
P121112T01

База TR
1 L

P121112T03 3 L
P121112T10 10 L

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121108P01

База P
1 L

P121108P03 3 L
P121108P10 10 L
P121108D01

База D
1 L

P121108D03 3 L
P121108D10 10 L
P121108T01

База TR
1 L

P121108T03 3 L
P121108T10 10 L

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121107P01

База P
1 L

P121107P03 3 L
P121107P09 9 L
P121107D01

База D
1 L

P121107D03 3 L
P121107D09 9 L

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121138P01

База P
1 L

P121138P03 3 L
P121138P10 10 L
P121138D01

База D
1 L

P121138D03 3 L
P121138D10 10 L
P121138T01

База TR
1 L

P121138T03 3 L
P121138T10 10 L

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121155P03

База P
3 L

P121155P10 10 L
P121155D03

База D
3 L

P121155D10 10 L
P121155T03

База TR
3 L

P121155T10 10 L

Пигменти

1 L = 1598 единици (линии) или 
33.3 Υ (1Υ = 48 линии)

• Пакување: 1L
•  C 30, C 31, C 32, C 33, C 34 се 

користаат за нијансирање на 
органски малтери

••  Пигментите не се подложни 
на било кој попуст

Бази на бои

STATUS ECO Премиум еколошка мат емулзија
Еколошка емулзиска боја со врвен квалитет. 
Без мирис, лесно се чисти и издржува често 
миење и мали гребнатинки. Резултира со една 
убава, кадифена површина и нуди уживање 
на свежо обоена куќа за долго време. Не 
дозволува да се импрегнира нечистотија. 
Сертифицирана со официјалната еко- 
сертификација од страна на ЕУ.
Примена: Погодна за внатрешна употреба. 
Идеална за детски соби, но и за останатиот дел 
од куќата. Се применува на површини како што 
се ѕидови, малтери, тавани, плочи, итн.
Потрошувачка: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Парче/кутија: 12/48

STATUS Емулзиска боја
Мат емулзиска боја со врвен квалитет. Идеална 
за внатрешна употреба. Има одлична покривна 
моќ, висока издржливост на миење и висока 
ефикасност, нудејќи одлично завршување на 
работата.
Примена: Се применува на површини како 
што се ѕидови, малтери, тавани, плочи, итн. 
Површината мора да биде сува и ослободена 
од прашина, без мувла и маснотии пред 
примената.
Потрошувачка: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Парче/кутија: 12/48

PRIMO ECO Еколошка емулзиска боја
Еколошка емулзиска боја која нуди брзо 
сушење, одлична обработливост, има голема 
покривна моќ и високи перформанси. 
Примена: Соодветна за внатрешни и 
надворешни ѕидови, тавани, малтери, скали, 
магацини, цементи.
Потрошувачка: 11-13 m²/L
1 L/9 L: Парче/кутија: 12/48

STATUS 100% Акрилна боја
Акрилна боја со врвен квалитет, специјално 
дизајнирана за да издржува на тешки временски 
услови, како што се големите температурни 
промени, сонцето, околина со морска сол и 
атмосферско загадување. Светлата бела и 
непроменливите во времето нијанси, го
прават просторот да изгледа свежо обоен со 
години.
Примена: Погодна за бојадисување на 
надворешни површини како што се ѕидови, гипс, 
гипскартон, цемент, бетон. Површината мора да 
биде сува, цврста, без прашина, мувла и маст, 
пред примена.
Потрошувачка: 12-15 m²/L   1 L/10 L: Парче/кутија: 12/48

Бојата, СТАТУС Сите временски услови, е 
еден пионерски производ кој ги бои и изолира 
надворешните ѕидови, а во исто време, 
обезбедува апсолутна заштита од влага и
исклучителна издржливост. Заради 
специфичниот состав создава флексибилна 
мембрана која ги опфаќа сите вени, делови и 
проширувања на површината. Благодарение на
вградени филтри против ултравиолетово 
зрачење останува флексибилна без да пука 
или да се лупи.
Примена: Идеално решение за обложување и заштита на објекти, главно во градските и 
планинските области. Има способноста да спречи формирање на мувла и има намалена тенденција 
за задржување на загадувачите (UV вкрстено поврзување).
Потрошувачка: 8-10 m²/L   10 L: Парче/кутија: 48

STATUS ALL WEATHER Еластомерна водоотпорна фасадна боја



54 55

Бои

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121120P08

База P
750 ml

P121120P03 2,25 L
P121120D08

База D
750 ml

P121120D03 2,25 L
P121120T08

База TR
750 ml

P121120T03 2,25 L

Код Производ Пакув. Евра/парче
P121137P03

База P
3 L

P121137P09 9 L
P121137D03

База D
3 L

P121137D09 9 L

Код Производ Пакув. Евра/парче

C/C База P
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,25 L

C/C База D
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,25 L

C/C База TR
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,25 L

Код Производ Пакув. Евра/парче

C/C База P
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,25 L

C/C База D
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,25 L

C/C База TR
Сатен/сјајна

750 ml

C/C 2,25 L

PRIMO Акрилна боја за цементни фасади
Акрилна боја за надворешна употреба. Лесно се 
нанесува, се суши брзо, има добра покривност 
и добра отпорност кон сончевата светлина 
и тешките временски услови. Економично и 
ефикасно решение за професионалниот молер. 
Достапна на бела, сива и тула црвена боја.
Примена: Идеална за надворешна употреба 
на површини како што се ѕидови, малтери, 
гипскартони, бетон, цемент, тули. Површината мора да биде сува, цврста, без 
прашина, мувла и маст, пред примена.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
9 L: Парче/кутија: 48

STATUS AQUADROP Еколошка емајл боја на база на вода
Еколошка емајл боја на база на вода со 
сертификат за највисок квалитет, идеална за 
внатрешна и надворешна употреба. Некои од 
главните предности на овој производ е тоа што е 
без мирис и не пожолтува по некое време. Се
шири лесно и зафаќа прекрасно, оставајќи една
прекрасна површина, која издржува често миење 
и тешки временски услови за многу години.
Примена: Специјално дизајнирана за 
бојадисување на било каква површина од дрво, 
како што се врати, кабинети, прозорци и ѕидови, 
метал, цврст ПВЦ или стакло. Неопходна е 
претходната употреба на Status Polyprimer.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

STATUS Емајл боја за дрво и метал

STATUS DUROMETAL Тврда емајл боја

Со одлична покривна моќ и лесно четкање, 
обезбедува совршена завршна обработка, со 
исклучителна отпорност во тешки временски 
услови, обезбедувајќи долготрајна заштита и 
нијанси кои остануваат непроменети за долго
време. Примена: На сите метални конструкции. 
Исто така погодна за фарбање камиони, 
трактори, машини, итн. Површината прет 
примената мора да биде сува, цврста, без 
прашина, мувла и маснотии.
Потрошувачка: 13-15 m²/kg   750 ml: Парче/кутија: 12

Правила
За соодветна примена на боите

•  Изберете ги соодветните алати за 
секоја површина и материјал.

•  Изберете ја соодветната подлога за 
стабилизирање на површината која ќе 
се бојадисува

•  Подгответе ја и испитувајте ја 
површината. Површината мора да 
биде сува, без прашина, мувла и дупки

•  Затворете ги со соодветни материјали 
точките од каде може да влезе 
влагата, како што се прозорците, 
зглобовите, пукнатините итн

•  Избегнете бојадисување кога има 
високи температури и посебно кога 
површините се изложени директно на 
сончева светлина

•  Избегнете бојадисување на метални 
површини без да ја отстраните р’гата 
и без да поставите 1-2 слоеви од 
антикорозивна боја

•  Сјајни и мазни површини мора да 
се поминат со шмиргла за да фати 
подобро бојата

•  Следете ги упатствата од секој 
производ за да добиете загарантирани 
резултати

•  Применете го следниот слој (ако е 
потребен) откако првиот слој ќе се 
исуши

Боја со одличен квалитет, на база на 
растворувач, за внатрешна и надворешна 
употреба. Со одлична покривна моќ и лесно 
триење, нуди совршена завршна обработка,
лесно миење, со голем отпор во тешки 
временски услови, обезбедувајќи долготрајна 
заштита. Примена: Специјално формулирана 
за бојадисување на сите видови на дрвени 
површини, како врати, уредувања, рамки, 
кабинети и др. Исто така соодветна и за ѕидови 
и метали. Потрошувачка: 14-16 m²/L   750 ml: 
Парче/кутија: 12
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Предности

Лепила за плочки & фуги
  Лепила за плочки

  Лепила за специјални примени

 Фуги

  Комплементарни материјали

  Подлоги & агенси за чистење

  Контактни & Полиуретански 
лепила

  Лепила за дрво

  Специјални лепила

•  Произведени со кварцен песок

• Сертифицирани со CE

•  Ги исполнуваат сите категории на 
европски стандарди, како што се 
С1, C1T, C1TE, C2, C2E, C2T, C2TE, 
C2TE-S1, C2FT, D2TE, R2T, C2TES2, 
CG2 (фуги) и Р.Д. (епоксидни фуги)

•  Произведени и тестирани согласно 
со Европските Стандарди EN 12004 
(лепила) и EN 13888 (фуги)

•  Обезбедуваат комплетни решенија и 
примени за лепење плочки на сите 
видови на подлоги

•  Соодветни за тенки или дебели 
примени кои ќе издржуваат 
интензивно движење и товари

•  Се користат на вертикални површини 
и имаат анти-лизгачка способност

•  Обезбедуваат високи перформанси и 
долготрајна лепливост

•  Обезбедуваат висока ефикасност и 
долготрајно сврзување

•  Отпорни и на најсурови услови од 
влага и мраз

•  Одлична обработливост и силна 
лепливост

• Достапни на две бои, сива и бела
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EN 12004 барања за лепила за плочки на база на цемент

EN 13888 Барања за фуги за плочки на цементна основа

EN 12002 барања за еластични лепила за плочки

Специјални карактеристики за лепила за плочки

Категорија на лепило

Симбол C1 C2

Опис Со нормални
карактеристики

Со напредни
карактеристики

Почетна издржливост на лепливост 
после 28 дена, под нормални услови ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Издржливост на одлепување после
термично стареење на +70 ° C за 14 дена ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Издржливост на одлепување после
изложување на вода за 14 дена ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Издржливост на одлепување после 25
циклуси замрзнување - одмрзнување ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Отворено време ΕΝ 1346 > 20 min > 20 min

Попречна деформација
Симбол S1 S2

Опис 2,5mm ≤ S < 5mm S > 5mm

Фуга за плочки Категорија Опис

FMF 150 CG2 Со подобрени карактеристики, висока отпорност на абразија, ниска апсорбција на 
вода и собирање- надворешна и вантрешна употреба

FMF 160 LUX CG2 Со подобрени карактеристики, висока отпорност на абразија, ниска апсорбција на 
вода и собирање- надворешна и вантрешна употреба

FMF 155 RG
Напредна епоксидна фуга со висока механичка сила, отпорна на временски
услови, отпорност на киселини, алкали и многу органски растворувачи, исто и на
вода и солена вода.

Тип на лепило
Симбол CG1 CG2

Опис Со нормални карактеристики Со напредни карактеристики

Технички карактеристики Метод на контрола Барања Барања

Сила на компресија
после 28 дена ΕΝ 12808-3 > 15,0 N/mm² > 15,0 N/mm²

Сила на свиткување
после 28 дена ΕΝ 12808-3 > 3,5 N/mm² > 3,5 N/mm²

Сила на компресија
после 25 циклуси на 
замрзнување-одмрзнување

ΕΝ 12808-3 > 15,0 N/mm² > 15,0 N/mm²

Сила на свиткување после
25 циклуси на замрзнување-
одмрзнување

ΕΝ 12808-3 > 3,5 N/mm² > 3,5 N/mm²

Собирање ΕΝ 12808-4 > 2 N/mm² > 1,5 N/mm²

Апсорбција на вода
после 30 мин ΕΝ 12808-5 > 5 g > 2 g

Апсорбција на вода
после 240 мин ΕΝ 12808-5 > 10 g > 5 g

Отпорност на абразија ΕΝ 12808-2 > 2000 N/mm3 > 1000 N/mm3

Технички карактеристики

Симбол Опис Метод на контрола Барање

T Вертикално лизгање ΕΝ 1308 < 0,5 mm

E Отворено време ΕΝ 1346 > 30 min

F
Издржливост од одлепување во 24 часа ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm²

Отворено време ΕΝ 1346 > 10 min

NPD Нема детерминирана активност:

а) Издржливост од одлепување после 25 циклуси замрзнување-
одмрзнување

б) Издржливост после термичко стареење на +70°C за 14 дена

Тип на лепило
Дисперзија на лепилото Реакции на лепила од смола

D1: Нормално D2: Напредно R1: Нормално R2: Напредно

Технички карактеристики Метод на
контрола Минимални барања

Отпорност на одлепување после 
28 дена во нормални услови ΕΝ 1348 ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm²

Лепење
со помош
на 
молкнување
после

•  Термално 
стареење на 
+70°C за 14 дена

D: ΕΝ 1324
R: EN 12003

≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

•  Потопување во 
вода за 14 дена ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm²

•  Стрес на висока 
температура ≥ 1,00 Ν/mm²

• Термални шокови ≥ 2,00 Ν/mm²

Отворено време за поплочување ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min

Лепило за плочки Категорија Опис

SKW 112 C1 Со нормални карактеристики, за апсорбирачки плочки и вообичаени подлоги.
Внатрешна и надворешна употреба.

SKW 114 C1T Со нормални карактеристики, за апсорбирачки плочки и вообичаени подлоги.
Отпорност на лизгање.

SKW 116 C1TE Со нормални карактеристики, за апсорбирачки плочки и вообичаени подлоги .Со
отпорност на лизгање и продолжено отворено време.

VKW 120 / MKW 136 C2T Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на
лизгање.Внатрешна и надворешна употреба

VKW 121 C2E Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и зголемено отворено
време.Внатрешна и надворешна употреба.

VKW 124 / 127 C2TE Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање
и продолжено отворено време-.Еластично. Внатрешна и надворешна употреба.

VKW 126 / 128 C2TE-S1 Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање и
продолжено отворено време.Многу еластично.Внатрешна и надворешна употреба.

VKW 129 / 132 C2TE-S2 Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање и
продолжено отворено време. Супер еластично.Внатрешна и надворешна употреба.

FKW 134 C2FT Брзо здрвувачко, со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и 
отпорност на лизгање. Внатрешна и надворешна употреба.

VKW 142 D2TE Дисперзивно лепило со напредни карактеристики за сите видови плочки, со отпорност 
на лизгање и продолжено отворено време. Внатрешна и надворешна употреба.

VKW 145 R2Τ Епоксидно лепило со напредни карактеристики за сите видови плочки, со 
отпорност на лизгање .Внатрешна и надворешна употреба.

Лепила за плочки & фуги
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ПОЛИЊА ЗА ПРИМЕНА C1 C1Τ C1ΤΕ C2T C2Ε C2ΤE C2ΤΕ S1

ПРОИЗВОД SKW 112 SKW 114 SKW 116 VKW 120 VKW 121 VKW 124 VKW 126

ТИП НА СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ

Апсорбирачки плочки

Плочи со големи димензии

Неапсорбирачки плочки

Стаклен мозаик

Мермер

Природен камен

Декоративни тули & Стаклени тули

Огноотпорни тули

ВНАТРЕШНО/ПОДОВИ

Цементни подови

Бетон со мала тежина

Мозаик

Системи за подно греење

Стар слој од керамички плочи

Дрвена површина иверица

Метална површина

ЅИД

Примена кон долу

Цементни/варовни малтери

Гипсени малтери

Гипсени плочи

Цементни плочи

Стар слој од керамички плочи

Бетон YTONG

БАЊА

Цементен под/малтер

Гипсена плоча

НАДВОРЕШНО (БАЛКОНИ - ТЕРАСА)

Цементен под

Бетон со мала тежина

ФАСАДА

Примена кон долу

Цементни/варовни малтери

Гипсени плочи

Бетон YTONG

ПОД

Цементни подови

БАЗЕНИ

Цементни површини

C2ΤΕ C2ΤΕ S1 C2TE S2 C2TE S2 C2FT C2Τ
MARBLE MARBLE D2TE R2T

VKW 127 VKW 128 VKW 129 VKW 132 FKW 134 MKW 136 MKW 137 KDW 138 FSW 140 VKW 142 VKW 145

 

Препорачана употреба

Нанесете подлога VLX 186 или GLX 190 пред примената

Нанесете подлога GLX 290 пред примената

Додадете 1-2 kg VLX 186 за 25 kg вреќа

Лепила за плочки & фуги
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Лепила за плочки & фуги

SKW 112 лепило за плочки со тенок 
слој, на база на продолжено отворено 
времена цементна основа, произведено со 
кварцен песок и се користи за примена на 
хоризонтални и вертикални површини, за 
внатрешна и надворешна употреба. 
Примена: Соодветно за примени на керамички плочки на вообичаени подлоги 
како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, традиционалните кошулици 
на база на цемент, самоизрамнувачки подни кошулици, итн.
Потрошувачка: 2-4 Kg/m2 
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

SKW 114 е лепило за плочки со тенок слој, на 
база на цемент, произведено со кварцен песок, 
кое нуди отпорност на вертикално лизгање. 
Тиксотропните карактеристики кои ги има му 
даваат на корисникот можност за нанесување 
од горе кон долу, кога работи на вертикални 
површини. За употреба на внатрешни и 
надворешни површини.
Примена: Соодветно за примена на 
апсорбирачки керамички плочки на ѕид или 
на под, на вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со 
мала тежина, малтери, традиционални цементни кошулици, 
самонивелирачки подни кошулици, итн.
Потрошувачка: 2-4 kg/m² 
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48
Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Лепило за плочки со врвен квалитет, на база 
на цемент, за употреба во хоризонтални и 
вертикални површини. Нуди висока јачина и 
продолжено отворено време. За внатрешни и 
надворешни површини. 
Примена: Соодветно за лепење камени 
плочки, кото, клинкер, апсорбирачки и неапсорбирачки ѕидни или 
подни плочки, на подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, 
премази, кошулици, самонивелирачки кошулици итн. Особено високи 
перформанси во примени кои бараат продолжено отворено време, со 
гарантирана одлична обработливост 
Потрошувачка: 2-4 kg/m² 
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111411121 Сива 25 kg
P111411120 Бела 25 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111490080 Сива 25 kg
P111421210 Бела 25 kgКод Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111411140 Сива 5 kg

P111411141 Бела 5 kg

P111411143 Сива 25 kg

P111411142 Бела 25 kg

C1
ACRYLIC

C1T
EXTRA

SKW 116 е лепило за плочки со тенок слој, 
на база на цемент, произведено со кварцен 
песок за примени на хоризонтални и 
вертикални површини. Интегрираниот состав 
на производот нуди висока моќ, отпорност од 
вертикално лизгање и продолжено отворено 
време за примена. За внатрешни и надворешни површини.
Примена: Соодветно за примена на керамички плочки на вообичаени 
подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, 
традиционални цементни кошулици, самонивелирачки подни 
кошулици, итн.
Потрошувачка: 2-4 kg/m² 
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111411161 Сива 25 kg
P111411160 Бела 25 kg

C1TE
SPECIAL

VKW 120 е лепило за плочки со тенок слој, на 
база на цемент, со подобрени карактеристики. 
Идеално за употреба на вертикални површини 
и се препорачува за лепење плочки од горе кон 
долу. За внатрешни и надворешни површини. 
Примена: Соодветно за примена на 
апсорбирачки и неапсорбирачки плочки на вообичаени подлоги 
како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, традиционални 
цементни кошулици, самонивелирачки подови итн.
Потрошувачка: 2-4 kg/m² 
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111421201 Сива 25 kg
P111421200 Бела 25 kg

C2T
SUPER

C2E
QUARTZ

VKW 124 е лепило за плочки со тенок слој, на 
база на цемент, произведено со кварцен песок, 
за примена на хоризонтални и вертикални 
површини. Нуди отпорност на лизгање, 
продолжено отворено време и одлична 
обработливост. За внатрешни и надворешни
површини.
Примена: Соодветно за примена на камени 
плочки, мермерни плочки, гранитни плочки, 
кото, клинкер, апсорбирачки и неапсорбирачки 
плочки, за вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, мозаици, 
традиционални цементни кошулици, самонивелирачки подни кошулици, итн. Нуди високи 
перформанси во примени кои бараат продолжено отворено време и се препорачува за 
примена на плочки, на вертикални површини, од горе кон долу.
Потрошувачка: 2-4 kg/m²
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48
Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111421241 Сива 5 kg

P111421242 Бела 5 kg

P111421240 Сива 25 kg

P111421243 Бела 25 kg

C2TE
SUPER ACRYLIC

SKW 112 Лепило за плочки

SKW 114 Лепило за плочки со отпорност на лизгање

SKW 116 Лепило за плочки со отпорност на лизгање и продолжено отворено време

VKW 120 Лепило за плочки со отпорност на лизгање за неапсорбирачки плочки

VKW 121 Засилено лепило за неапсорбирачки плочки со продолжено отворено време

VKW 124  Засилено лепило за неапсорбирачки плочки со отпорност на 
лизгање и продолжено отворено време

Лепило за плочки
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Лепила за плочки & фуги

Суперпластично лепило за плочки, погодно за
најсложените примени. 
Примена: Соодветно за лепење на 
апсорбирачки и неапсорбирачки
мали или големи керамички плочки од сите
видови, тенки камени плочки, мермерни
плочки, од природен или вештачки гранит,
клинкер, грес, на фасадите на објектите. Исто
така е соодветно за примена на подлоги кои се
предмет на вибрации и интензивни контракции
како што се: гипс картон, подно греење тераси,
балкони. На дрвени површини како што се: медијапан, иверица, поткровје, дрвени скали. 
Идеално за лепење на керамички плочки и стаклени мозаични плочки во базени, WC, 
бањи, соблекувални, отпорни на влага плочи итн. Соодветно за примена на плочки со 
големи димензии и поплочување со нови плочки врз стари плочки.
Потрошувачка: 2-4 kg / m²
Сива/ Бела 5 kg: Парче/кутија: 4
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111421291 Сива 5 kg

P111490110 Бела 5 kg

P111491290 Сива 25 kg

P111890125 Бела 25 kg

Високо еластично лепило за плочки, 
на цементна основа,  флексибилно на 
замрзнување, произведено со кварцен песок, 
наменето за примена на хоризонтални и 
вертикални површини. Нуди отпорност на 
лизгање, продолжено отворено време, многу 
висока еластичност и одлична обработливост. 
За внатрешни и надворешни површини.
Примена: Соодветно за примена на апсорбирачки и неапсорбирачки плочки, ѕидни 
или подни, плочки од тип на порцела, камени плочки, мермерни плочки, гранитни 
плочки, кото, клинкер, грес, порцелански плочки, како и за примена кај тешки супстрати 
изложени на термални проширувања и големо движење, како и за места со постојана 
влага, како што се подно греење, бањи, тушеви, сали за изложби на автомобили, 
трговски центри, јавни површини, надворешни слоеви на плочка, балкони, тераси, гипс 
плочи, итн. Исто така се препорачува за примена на планински места каде има студено 
време во подолг период.
Потрошувачка: 2-4 kg/m²
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60   Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111421280 Сива 25 kg

P111421281 Бела 25 kg

S1
C2TE

SUPER FLEX

S2
C2TE

ULTRA FLEX

Грубо грануларно лепило, на цементна основа, 
произведено со кварцен песок. Специјалната 
гранулометрија на производот овозможува 
лесна инсталација и избегнување на паѓање 
на плочката поради големата тежина. За 
внатрешни и надворешни површини. 
Примена: Особено се препорачува за лепење 
на плочки со големи димензии (на пр. 60Χ60 или поголеми), порцелан, клинкер, 
кото, за вообичаени подлоги како што се бетон, малтер, кошулици на база на 
цемент, подно греење, бањи, тушеви и др. Исто така соодветно за нивелирање 
на подлогата пред поплочувањето. Примена на плочките може да се направи 
следниот ден за дебелина на слој до 15mm.
Потрошувачка: 4-8 kg/m²
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111421271 Сива 25 kg

P111421270 Бела 25 kg

C2TE
STABILO

FKW 134 е лепило на база на цемент за брзо
поплочување, со тенок слој. Идеално кога се 
бара фугирање и завршување на проектот 
во ист ден (ѕид или под). Нуди отпорност 
на лизгање. За внатрешни и надворешни 
површини.
Примена: Соодветно за примена на камени плочки, мермерни 
плочки, гранитни плочки, апсорбирачки и неапсорбирачки плочки на 
вообичаени подлоги како што се бетон, цемент со мала тежина, малтери, 
традиционални подни кошулици на база на цемент, самонивелирачки подни 
кошулици, итн.
Потрошувачка: 3-5 kg/m²
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111491340 Бела
25 kgC2FT

Високо флексибилно, 2-компонентно лепило 
за плочки, за површини изложени на термални 
проширувања и вибрации. За внатрешни и 
надворешни површини.
Примена: Соодветно за примена на сите 
видови плочки, подни и ѕидни, дрвени или вибрирачки површини, гипс плочи, базени, WC, 
туш кабини итн. Соодветно за примена на плочки на поткровје, дрвени скали, покриви, 
тераси и подно греење, како и за примена на плочки со големи димензии и поплочувања со 
нови плочки врз постојните плочки.
Потрошувачка: 2.5-4 kg/m².
Бела 10 kg: Парчиња/Пал.: 24

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111421321 Бела 10 kg

S2C2TE

Премиум лепило за плочки, еластично, на база 
на цемент, произведено со кварцен песок, за 
примени и на хоризонтални и на вертикални 
површини. Нуди отпорност на лизгање, 
продолжено отворено време и одлична 
обработливост. За внатрешни и надворешни 
површини. 
Примена: Соодветно за примена на камени 
плочки, мермерни плочки, гранитни плочки, 
кото, клинкер, грес, порцелан, апсорбирачки 
и неапсорбирачки плочки. Предвидено за примена на тешки супстрати изложени 
на термално проширување и големо движење, како и за места со постојани 
услови на влага, како што се подно греење, бањи, тушеви, сали за изложби на 
автомобили, трговски центри, јавни површини, надворешни слоеви на плочка, 
балкони, тераси, гипс плочи, итн.
Потрошувачка: 2-4 kg/m²
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48
Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111490090 Сива 5 kg

P111421262 Бела 5 kg

P111421263 Сива 25 kg

T010001261 Бела 25 kg

S1
C2TE

FLEX

VKW 126 Еластично лепило за плочки

VKW 127 Грубо лепило за плочки со големи димензии

VKW 128 Високо еластично лепило за плочки

VKW 129  Супер еластично лепило за плочки

VKW 132 Двокомпонентно еластично лепило за плочки

FKW 134 Лепило за брзо поплочување
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Лепила за плочки & фуги

VKW 142 е органско лепило за плочки, готово 
за употреба. Многу еластично, нуди силна
лепливост, лесна и брза примена.
Примена: Идеално за поплочување на гипс 
плочи, цементни плочи, дрво, медијапан, 
стари плочни подлоги итн. Само за внатрешна 
примена.
Потрошувачка: 1.5-5 kg/m², во зависност од 
рамномерноста на подлогата.
5 kg: Парчиња/Пал.: 60   15 kg: Парчиња/Пал.: 36

VKW 145 е 2-компонентно епоксидно лепило
(A + B). Идеално за базени, хемиската
индустрија, прехранбената индустрија,
професионални кујни, фрижидери, места за
ладење, кланици, хемиски лаборатории,
клиники, перални и др.
Примена: Соодветно за примена на керамички плочки на метални површини, од нерѓосувачки 
челик, азбест, медијапан и стакло. Се применува за лепење на ѕидна и подна апсорбирачка и 
неапсорбирачка керамика, плочки со мали и големи димензии, природен и вештачки камен, 
парчиња стакло, грес порцеланато, гранитни плочки за под, кото, клинкер.
Потрошувачка: 1.5-5 kg/m², во зависност од рамномерноста на подлогата.
Паковање: 4.5 kg A + 0.5 kg B    5 kg (Α+Β): Парчиња/Пал.: 60

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111490550 Бела
5 kg

P111490560 Бела
15 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121420000 5 kg
(Α+Β)

D2TE

R2T

Фуги

FMF 150 - Ситна гранулација

FMF 150 - Крупна гранулација

Потрошувачка kg/m²

Потрошувачка kg/m²

ФМФ 150 е еднокомпонента, полимерична, фуга за плочки,  на цемента основа, произведена со 
кварцен песок. Класифицирана како тип CG2 согласно EN 13888. Достапна во два вида:
• Ситна гранулација бр. 301 – бр. 326: Дебелина на примената до 5mm.
• Крупна гранулација бр 501 – бр.525: Дебелина на примената 5-20mm.
Примена: идеална за фугирање на ѕидни или подни плочки, употреба во внатрешни и 
надворешни површини.
Потрошувачка: 
Νo. 301-326: 500-1500 гр / м2 - во зависност од големината на плочата и врзувањето. 
Νo. 501-525: 300-1100 гр / м2 - во зависност од големината на плочата и врзувањето.

Ширина на споеви mm 1 2 3 4 5

Плочки (cm x cm x mm)
20x20x8 0,15 0,30 0,44 0,59 0,74
30x30x8 0,10 0,20 0,30 0,39 0,49
30x60x9 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42
40x40x9 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42

Ширина на споеви mm 5 10 15 20

Плочки (cm x cm x mm)
20x20x8 0,86 1,72 2,58 3,44
30x30x8 0,57 1,15 1,72 2,29
30x60x9 0,48 0,97 1,45 1,94
40x40x9 0,48 0,97 1,45 1,94

WACG2

Лепила за специјални примени

Готов малтер со специјални додатоци за брза, 
едноставна и економична примена на мермер, 
без промена на нијансите. За внатрешни и 
надворешни површини.
Примена: Обложувања на мермерни подови, 
камен, и за поставување - фугирање на 
тротоарни плочи. Исто така може да се примени 
преку машина за малтерисување. Нормална 
употреба, само додадете вода.
Потрошувачка: 15 kg/m²/cm
Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

KDW 138 е малтер на база на цемент за 
примена и фугирање на декоративни градежни
елементи. Има способност да се применува на
слој до 1-2 cm дебелина.
Примена: Соодветен за примена на стаклени 
или декоративни тули, на вообичаени подлоги 
како што се бетон, бетон со мала тежина, 
малтери, подни кошулици на база на цемент, 
само-израмнувачки подни кошулици итн.
Потрошувачка:
•  За стаклени тули со димензии 19x19x8 см и дебелина 

на малтер 1cm потрошувачката е 17-19 kg / m²
•  За декоративни тули со димензии 19x5x1.5 см и смеса 

1cm дебелина потрошувачката е 10 kg / m²
5 kg: Парче/кутија: 4   25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Огноотпорен малтер, на база на цемент, со
висока температурна отпорност, до 1000°C.
Примена: Соодветен за лепење и фугирање
на сите видови огноотпорни тули, за поправка 
на саставите и огноотпорните тули на камини, 
печки, оџаци итн. 
Потрошувачка: 4-5 kg/m²
5 kg: Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121421370 Сива 
25 kg

P111421370 Бела
25 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111491380 Бела
5 kg

P111491381 Бела
25 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111450010 Сива 
5 kg

P111450000 Сива 
25 kg

MKW 136 е лепило, на база на цемент, за 
мермер и природен гранит. Соодветно за 
примени на хоризонтални и вертикални 
површини и за примена во голема дебелина. За
внатрешни и надворешни површини.
Примена: Соодветно за примена на мермер 
и гранит за внатрешна и надворешна употреба. Одлично решение за 
декоративни премази, спречува боење на мермерни елементи и е 
квалификувано како лепило за плочки отпорно на лизгање.
Потрошувачка: 4-5 kg/m²
Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111491361 Бела
25 kg

C2T

MKW 136 Лепило за мермер

VKW 137 Малтер за лепење мермер, камен и тротоарски плочи

KDW 138 Бел малтер за стакло и декоративни тули

FSW 140 Малтер за огноотпорни тули

VKW 142 ACRYL Органско лепило за плочки

VKW 145 EPOXY Силно епоксидно лепило за плочки

FMF 150  Фуга за плочки - засилени технички карактеристики и одлична 
обработливост
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Палета на бои FMF 150 - Ситна гранулација

Палета на бои FMF 150 - Крупна гранулација

* Реалните бои може да се разликуваат од горенаведената палета на бои.

Производ/Код  Код  Евро/kg  Евро/парче

  Ширина на спој 0-5 mm

301 БЕЛА  P111503010   
302 КРЕМ  P111503020   
303 БЕЖ  P111503030  
304 БИСЕРНА БЕЖ  P111503040   
305 СЛОНОВА КОСКА  P111503050   
306 БИСЕРНО ГРИ P111503060  
307 СВЕТЛО ГРИ  P111503070   
308 МЕНХЕТЕН ГРИ  P111503080  
309 СИВА  P111503090  
310 ТЕМНО СИВА  P111503100  
311 АНТРАЦИТ  P111503110  
312 МОХА  P111503120  
313 КАФЕАВА  P111503130  
314 ЧОКОЛАДНА  P111503140  
315 ВЕНГЕ  P111503150  
316 КОТО  P111503160  
317 ЦРВЕНА  P111503170  
318 АКВАМАРИН  P111503180
319 СВЕТЛО СИНА  P111503190  
320 ЗЕЛЕНА  P111503200
321 ОКЕР  P111503210  
322 ЖОЛТА  P111503220  
323 РОЗЕВА  P111503230  
324 СИНА  P111503240  
325 ЦРНА  P111503250  
326 ВЕРАМАН  P111503260  

Производ/Код  Код  Евро/kg  Евро/парче

 Ширина на спој 5-20 mm

501 БЕЛА  P111505010  
502 КРЕМ  P111505020  
503 БЕЖ  P111505030  
505 СЛОНОВА КОСКА  P111505050  
507 СВЕТЛО СИВА  P111505070  
509 СИВА  P111505090  
510 ТЕМНО СИВА  P111505100  
511 АНТРАЦИТ  P111505110  
513 КАФЕАВА  P111505130
515 ВЕНГЕ  P111505150  
516 КОТО  P111505160  
519 СВЕТЛО СИНА  P111505190  
525 ЦРНА  P111505250  

FMF 155 Потрошувачка kg/m²

FMF 155 е двокомпонентна епоксидна фуга, без растворувачи, погодна за пополнување фуги 
2-12mm. По поставување, нуди висока механичка сила (на компресија, свиткување, лепливост) и 
отпорност за хемикалии (киселини, алкали, разни органски растворувачи). Подеднакво отпорна на 
временските услови, вода и солена вода. Класифицирана како тип CG2 WA фуга, во согласност со 
европскиот стандард EN 13888. Достапна во пакувања од 3 kg (А: 2,82 кг - Б: 0,18 kg).
Примена: Соодветна за фугирање плочки во базени, индустриски подови, кланици, пивари,
млекарници, објекти за преработка на храна, хемиски фабрики, болници, резиденции, итн.

Ширина на споеви mm 3 5 7 10

Апликации (cm x cm x mm)
2x2x3 1,44 2,40 3,36 4,80

Плочки (cm x cm x mm)
12,5x25x9 0,52 0,86 1,21 1,73
12,5x25x12 0,69 1,15 1,61 2,30

20x20x8 0,38 0,64 0,90 1,28
20x20x12 0,58 0,96 1,34 1,92
30x30x8 0,26 0,43 0,60 0,85

*Актуелните бои може да се разликуваат од горенаведената палета на бои
**Достапна и во други бои на барање

На залиха: 701, 707, 709, 711
Време на достава за останати нијанси: 5 дена

Палета на бои FMF 155
Производ/Код  Код  Евро/kg  Евро/парче

  Ширина на спој 0-20 mm

701 БЕЛА  P121507010  

702 КРЕМ  P121507020  

703 БЕЖ  P121507030  

704 БИСЕРНО БЕЖ  P121507040  

705 СЛОНОВА КОСКА  P121507050

706 БИСЕРНО СИВА  P121507060  

707 СВЕТЛО СИВА  P121507070  

708 МЕНХЕТЕН СИВА  P121507080  

709 СИВА  P121507090

710 ТЕМНО СИВА  P121507100  

711 АНТРАЦИТ  P121507110  

712 МОКА  P121507120  

713 КАФЕАВА  P121507130  

714 ЧОКОЛАДНА  P121507140  

715 ВЕНГЕ  P121507150  

718 АКВАМАРИН  P121507180  

719 СВЕТЛО СИНА  P121507190  

721 ОКЕР  P121507210  

722 ЖОЛТА  P121507220  

724 СИНА  P121507240  

RG

Лепила за плочки & фуги

5 kg: Парче/кутија: 4, Парчиња/Пал.: 120 3 kg: Парчиња/Пал.: 60

FMF 155 Двокомпонентна епоксидна фуга – Висока
отпорност за специјални градби и бизнис области
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Лепила за плочки & фуги

Фуга со карактеристична хроматска хомогеност, стабилност и висока механичка сила. Таа 
овозможува запечатување, постигнувајќи одлични водоотпорни својства и антигабична 
заштита. Го спречува растот на микроорганизми и формирање на габи и дамки на сол на 
нејзината површина. FMF 160 LUX е една фуга за брзо поставување и е класифицирана 
како тип CG2 во согласност со EN 13888.
Примена: Соодветна за фугирање на керамички плочки, мермери и гранити на ѕидни и подни 
примени. За надворешна и внатрешна употреба. Има одлична обработливост. Се нанесува на 
дебелина 1-8mm. Им дава на површините мазен финален резултат. Достапна во 17 бои.
Потрошувачка: 0,2 - 2 kg / m2 (во зависност од големината на плочата и поврзувањето).

FMF 160 LUX Потрошувачка kg/m²

Ширина на спој mm 2 4 6 8

Апликации (cm x cm x mm)
2x2x3 1,11 2,22 3,33 4,44

Плочки (cm x cm x mm)
20x20x8 0,30 0,59 0,89 1,18
30x30x8 0,20 0,39 0,59 0,79
60x60x9 0,17 0,33 0,50 0,67
40x40x9 0,11 0,22 0,33 0,44

*Реалните бои може да се разликуваат од горенаведената палета на бои

Палета на бои FMF 160 LUX
Производ/Код Код Евро/kg  Евро/парче

  Ширина на спој 0-8 mm

601 БЕЛА  P111506010  

602 КРЕМ  P111506020  

603 БЕЖ  P111506030  

604 БИСЕРНА БЕЖ  P111506040  

605 СЛОНОВА КОСКА  P111506050  

606 БИСЕРНО ГРИ  P111506060  

607 СВЕТЛО ГРИ  P111506070  

609 ГРИ  P111506090  

610 ТЕМНА ГРИ  P111506100  

611 АНТРАЦИТ  P111506110  

612 МОКА  P111506120  

613 КАФЕАВА  P111506130  

614 ЧОКОЛАДНА  P111506140  

615 ВЕНГЕ  P111506150  

616 КОТО  P111506160  

619 СВЕТЛА СИНА  P111506190  

625 ЦРНА  P111506250  

WACG2

Комплементарни материјали

КРСТЧИЊА ЗА ПЛОЧКИ

T ФОРМА ЗА ПЛОЧКИ

Y ФОРМА ЗА ПЛОЧКИ

КЛИН ЗА ПЛОЧКИ

Поддржувачка прачка, округла лента од 
пена за формирање на дилатациски фуги. 
Достапна на дијаметар 10-70 mm. Избор на 
соодветна димензија: 50% поголем дијаметар 
од дијаметарот на врската.
Примена: Поддржува запечатување за да 
се постигне соодветната димензија на врската.

Нераѓосувачка челична глетарка, со ергономична 
рачка и димензии 280 mm X 120 mm. големина на 
заби: 6 mm X 6 mm, 8 mm X 8 mm.

Код Опис Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евра/пакетче

T010610150 C1 1 500
T010610250 C2 2 500
T010610350 C3 3 500
T010610450 C4 4 500
T010610550 C5 5 500
T010610650 C6 6 500
T010610750 C7 7 500
T010610760 C9 9 500
T010610120 C10 10 250

Код Опис Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евра/пакетче

T010600020 Τ2 2 500
T010600030 Τ3 3 500
T010600040 Τ4 4 500
T010600050 Τ5 5 500
T010600070 Τ7 7 500
T010600090 Τ9 9 500

Код Опис Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евра/пакетче

T010000810 Υ3 3 500
T010000820 Υ4 4 500
T010000830 Υ5 5 500
T010000840 Υ7 7 500

Код Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евра/пакетче

T010690010 1 - 5 500

Код Дијаметар Евра/m Евра/кутија

T010000010 10 mm
T010000020 20 mm

Код Пакув. Евро/парче

T010000780 1 Пакув.

5 kg: Парче/кутија: 4, Парчиња/Пал.: 120

FMF 160 LUX Порцеланска фуга

ЗАПЧЕСТА ГЛЕТАРКА

BACKER ROD Подржувачка прачка за затворање на саставите
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Лепила за плочки & фуги

КРСТ-ФОРМА

“T” ФОРМА

“I” ФОРМА

1. Штраф-вратило поврзан 
вертикално до база на начин
кој овозможува лесно 
прилагодување на капачето за
брзина за време на инсталацијата. Отстранување на главата се 
постигнува кога лепилото кое го поставивме е созреано. Истата 
покривка може да се користи за многу апликации, обезбедувајќи 
економичност во примената.

2. База за израмнување (1-2-3-5 mm), со рецки за делење како 
простор помеѓу нив, дозволувајќи им сепарација / поврзаност на 
било кој тип на подови. 
Време на испорака: 10 дена

Код Опис Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евро/парче Евра/пакетче

T010000380 PRSL 1 1 100
T010000382 PRSL 2 2 100
T010000390 PRSL 3 3 100
T010000393 PRSL 5 5 100

Код Опис Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евро/парче Евра/пакетче

T010000400 PRSL 1 1 100
T010000391 PRSL 2 2 100
T010000401 PRSL 3 3 100
T010000392 PRSL 5 5 100

Код Опис Дебелина (mm) Парче (Пакув.) Евро/парче Евра/пакетче

T010000370 PRSL 1 1 100
T010000372 PRSL 2 2 100
T010000371 PRSL 3 3 100
T010000390 PRSL 5 5 100

Код Опис Пакув. Евро/парче Евра/кутија

T010000410 PRST 50 Пакув.

Подлоги & агенси за чистење

VLX 181 е безкиселински проѕирен
општонаменски агенс за чистење на мермер и
плочки, со мирис на лимон. Чисти длабоко, без
да предизвикува било какви несакани ефекти, а 
истовремено дава сјај.
Примена: Особено погоден за случаи кои имаат потреба од користење на благи средства за 
чистење (на пример, за чистење на мермер, плочки од калциум, плочки од калциум карбонат 
и чувствителни плочки воопшто). Идеален за плочки со свилени декоративни елементи и 
специјални украси, кои се чистат со мека крпа. 
Потрошувачка: 1 L/5 m² површина
1 L: Парче/кутија: 16

VLX 182 е проѕирен општонаменски течен агенс
со киселина за чистење и сјаење на поврзувања 
и керамички плочки. Чисти, блеска и ги одржува
боите на фугата енергични и сјајни по примената.
Примена: Ги отстранува цементните остатоци, 
сол и варовничка кора, остатоци од лепила и малтери од 
песок, дамки од масти, лакови, масла и др. Да не се користи 
за чистење на мермер, украсен камен од варовник и површини 
кои не се отпорни на киселини. 
Потрошувачка: Површина од 5.5 m2/L
1 L: Парче/кутија: 16

Еластични адитиви за цементни фуги. Ја 
намалува апсорбцијата на вода.
Примена: Високо препорачливи за фугирање 
површини кои се повредени од собирања и
проширувања и влага, како што се подно 
греење, околина на базен, резервоари, купатила, 
тераси, балкони итн
Потрошувачка:  FMF 150: 1800 g/5 kg FMF 150 

FMF 160 LUX: 1200 g/5 kg FMF 160
1 L: Парче/кутија: 16

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T021540100 1 L

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T021540000 1 L

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121540000 1 L

REMOVER Отстранувач на боја и епоксидна фуга

Моќен отстранувач на корозии од новата 
генерација за бои и епоксидни фуги. Не содржи 
диклорометан.
Примена: Погоден за отсранување на стари и 
нови лакови, бои и премази.
375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121690004
Проѕирна

375 ml
P121690008 750 ml
P121690003 4 L

THRAKON PROLEVELING SYSTEM Систем за израмнување на плочките 

THRAKON Proleveling системот е револуционерен и иновативен систем за израмнување,
за поврзувањата/врските со дебелина од 3 до 40 mm. Системот се состои од две компоненти:

VLX 181 Безкиселински општонаменски агенс за чистење на споеви и керамички плочки

VLX 182 Општонаменски агенс за чистење на споеви и керамички плочки со киселина

VLX 185 GROUT ELASTIC Еластична мешавина за фуги
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VLX 186 е еколошки, акрилен додаток за
малтери и подлога за неапсорбирачки
супстрати. Не содржи органски растворувачи.
Се користи како подлога за лепење плочки на
потешки супстрати (стари плочки, мермер,
мозаик). 
Примена: Соодветен за подобрување на 
својствата на лепилата и фугите за плочки. Ја 
зголемува силата за сврзување и значително ја намалува апорбцијата на вода.
Потрошувачка: Адитив: 40-80g VLX 186 за килограм
Подлога: 1 kg / 14-15 m2 (за неапсорбирачки супстрати) 1 kg / 5m2 (апсорбирачки супстрати)
1 L: Парче/кутија: 16

Лепила за плочки & фуги

Контактни & Полиуретански лепила

Лепило со висок квалитет на база на олихлоропрен.
Примена: Соодветно за лепење кожа, плута, 
хартија, тепих, ткаенина, гума, дрво, метал и многу 
други материјали.
75 ml: Парче/кутија: 6 x 15 (6 паковања по 15 туби)
100 ml/200 ml: Парче/кутија: 40 
500 ml/1L: Парче/кутија: 24
5 L: Парче/кутија: 4

* Туба

Код Пакув. Евро/парче
P121201975 75 ml *
P121118910 100 ml
P121118902 200 ml
P121118904 500 ml
P121118901 1 L
P121118915 5 L
P121118925 15 L

Лепило со висок квалитет, издржлив на високи
температури, на база на полихлоропрен.
Примена: Соодветно за лепење листови фурнир,
дрво, метал и платно. Препорачливо за употреба
во тапацирот на возилото.
500ml /1 L: Парче/кутија: 24

Код Пакув. Евро/парче
P121118174 500ml
P121118171 1 L
P121118175 5 L

Леплива подлога, која се состои од синтетичка 
смола, неоргански филери и кварцен песок со 
избрана гранулација. Ја зголемува сврзувачката 
сила на лепилото за плочки на мазни површини 
со мала апсорбција.
Примена: Соодветна за да се користи како 
средство за поврзување на старите плочки и 
мозаици во случај на поставување на нови, во 
внатрешни и надворешни површини. Тоа се однесува и за фини малтери, дрво, ПВЦ и цементни 
плочи. 
Потрошувачка: 0.4 kg/m²    Нијанса: Жолта
5 kg/15 kg: Парче/кутија: 60/36

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121479000 1 kg
P121471901 5 kg
P111491040 15 kg

Силно лепило со висок квалитет, на база на
полихлоропрен.  
Примена: Соодветно за лепење кожа, ткаенина, гума, 
ЕВА, природна гума, итн. во чевларската индустрија. 
Идеално за употреба во гумени чамци направени од 
Hypalon- Neoprene. Со додавање на Carmydur зацврстувач (3-5%) се 
зголемува силата на лепилото и отпорноста на топлина.
1 L: Парче/кутија: 24

Код Пакув. Евро/парче
P121201086 1 L
P121201087 5 L

Лепило на база на полиуретан. 
Примена: Соодветно за лепење на синтетички 
материјали како полиуретан, термопластична гума TR 
или ПВЦ на кожа или други синтетички материјали. 
Идеално за употреба во гумени чамци од PVC. Со 
додавање на зацврстувач Carmydur (3-5%) се
зголемува силата на лепило и отпорноста кон топлината.
1 L: Парче/кутија: 24

Код Пакув. Евро/парче
P121118801 1 L
P121118805 5 L
P121118815 15 L

Изоцијанат зацврстувач за разни лепила врз база 
на синтетички каучук или полиуретан. CARMYDUR 
Зацврстувач може да се користи како втора компонента 
за лепила CM-233 и CM-888, за да се направи посилно 
сврзување и поголема отпорност кон топлината.
30 g: Парче/кутија: 24
800 g: Парче/кутија: 20

Код Пакув. Евро/парче
P121118101 30 g
P121118108 800 g

* Шише

Синтетичко, кристалин, проѕирно лепило за силно и
еластично лепење. Не остава дамки на дрво.
Примена: Лепење на дрво, плочки и ламинат.
200 ml: Парче/кутија: 24
1/2kg: Парче/кутија: 12
1kg: Парче/кутија: 12

Код Пакув. Евро/парче
P121109104 200 ml *
P121109102 1/2 kg
P121109101 1 kg
P121109105 5 kg
P121109130 30 kg

Лепила за дрво

Течно бело синтетичко лепило, готово за употреба.
Примена: Лепење на дрво, плочки, паркет, хартија,
мебел и др. Се препорачува добро да се измеша пред
употреба.
1 kg: Парче/кутија: 12

Код Пакув. Евро/парче
P121109001 1 kg
P121109005 5 kg
P121109030 30 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121541000 1 kg
P121541100 5 kg
P121541200 20 kg

VLX 186 Акрилен адитив за малтери – Подлога за специјални примени

GLX 190 Акрилна подлога со гранули од кварц за плочки и мозаик

CARMYFIX CM-43 Контактно лепило – Општа употреба

CARMYFIX CM-54 Контактно лепило издржливо на топлина

CARMYFIX CM-233 Силно контактно лепило

CARMYFIX CM-888 Проѕирно полиуретанско лепило

CARMYDUR зацврстувач

CM-121 Лепило за дрво

CM-141 Гранулирано лепило за дрво
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Специјални лепила

Лепило растворливо во вода, на база на акрил. 
Нуди висока отпорност на температура и влажност.
Примена: Идеално за синтетички (ПВЦ или друг
материјал) подни и ѕидни плочки. Само проширете 
го на подот.
Потрошувачка: 2-4 m²/kg
1 Kg: Парче/кутија: 12

Силно проѕирно лепило во вид на гел за нераскинливо 
лепење на ПВЦ цевки. Се карактеризира со висока 
отпорност на температурни разлики, контракцијата и 
стареењето. Достапно со интегрирана специјална четка 
на капачето.
Примена: Се препорачува за лепење на пластични делови од
цевки до 300 мм со отпор на притисок до 12 атм.
Потрошувачка: 250 ml / m2 / слој.
250 ml: Парче/кутија: 12

Епоксидно лепило – глет маса со две компонентни.
Примена: Соодветно за многу силно лепење или 
пополнување на разни материјали како што се дрво, 
метал, пластика итн.
400 ml: Парче/кутија: 12

Код Пакув. Евро/парче
P121109031 1 kg
P121109035 5 kg

Код Пакув. Евро/парче
P121490000 250 ml

Код Пакув. Евро/парче
P121118704 Сет: 400 g

Лепила за плочки & фуги

Синтетичко лепило со висок квалитет, 
растворливо во вода, со боја на дрво за 
дрвени подови.
Примена: Соодветно за лепење на дрвен 
паркет на дрво, бетон и мозаик.

Код Пакув. Евро/парче
P121109905 5 kg
P121109815 15 kg

CM-PK Лепило за паркет

CM-AM Магнетско лепило на база на акрил

THRAKON PVC BOND Лепило за ПВЦ цевки

CARMYPOX EG-10 Епоксидно лепило – глет маса

Правила
за соодветна примена на плочки

•  Изберете ги соодветните алати за секоја 
површина и материјал 

•  За лепење плочки, ставете количина на 
лепило во зависност од површината. 
Потоа применете го лепилото со запчеста 
мистрија, со цел да се создаде рамномерен 
слој. Димензиите на запците на мистријата 
зависат од големината на плочките. За 
плочки со големи димензии употребите 
мистрија со големи запци. 

•  Кога е потребно, користете соодветни 
профили за дистанцирање (крстови, итн) 

•  По поставувањето на плочките на точното 
место, турнете ги ако е потребно или 
удрете ги нежно, за да се обезбеди целосен 
контакт меѓу целата површина на плочката и 
лепилото.

•  Има време дури и по примената на плочки 
да се направат мали корекции (види време 
на корекција за секое лепило одделно) 

•  Плочките може да се постават и после 
20 минути од ширењето на лепилото на 
подлогата 

•  Ако е формиран вид на кожа на лепилото, 
ќе треба тој слој од лепило да се отстрани 
и да се постави нов слој. 

•  На површини поголеми од 25 m², треба 
да се постават поврзувања за експанзија. 
Поврзувањата помеѓу подови и ѕидови 
мора да бидат запечатени со силиконски 
китови. 

•  Мора да се избегне примената на 
производот под услови на голема 
топлина или студ (идеални услови + 5 °C 
до + 35 °C)
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Хидроизолација

THRAKON Хидроизолациски Системи:

Предности

•  Производи на база на цемент 
*еднокомпонентни 
*двокомпонентни 
*засилени со фибер влакна

•  Производи за мачкање на тераси: 
*премаз на база на акрил 
*премаз на база на акрил засилен со 
фибер влакна 
*хибриден премаз

•   Хидроизолациски систем на 
премаз на база на полиуретан

•  Битуменски производи: 
*еднокомпонентни 
*двокомпонентни

•  Произведени и испитани со 
сертифицирани процедури 
согласно ISO 9001

•  Постигнуваат одлична 
хидроизолација

•  Препорачливи и за негативни и 
за позитивни притисоци

•  Ефективна отпорност на 
студ и на влага

•  Висока леплива моќ на сите 
вообичаени површини

•  Висока еластичност

•  Соодветни за површини кои 
постојано се во допир со вода

Хидроизолација
 Кристализација

  На цементна 
основа

  На акрилна основа

  На полиуретанска 
основа

   Комплементарни 
производи

  Импрегнирање

  Подлоги и 
адитиви

   

  Силикони

 Алати

  Битумен

  Засилувачи
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Хидроизолација

На цементна основа

Кризтализација

За внатрешна и надворешна употреба. 
Примена: Соодветна за хидроизолација 
на кровови, превртени кровови, подземни 
резервоари, балкони, тушеви пред 
поплочувањето. Нуди еластичност и е соодветна 
за површини кои се предмет на контракции и 
проширувања, како и вибрации. Способност за 
премостување на пукнатини. 
Потрошувачка: 1,5 kg / m² по слој - боја: сива, бела 
Боја: Сива, Бела
Пакување: (25 kg A + 10 kg B)
Парчиња/Пал.: 60

За внатрешна и надворешна употреба.
Примена: Соодветна за хидроизолација 
на бетонски површини како што се темели, 
тунели, потпорни ѕидови, надземни 
резервоари, базени, тераси. Обезбедува 
заштита од корозивна атмосфера. Нуди голема 
еластичност и е погодна за површините кои 
се предмет на контракции и проширувања како и вибрации. Способност за 
премостување на пукнатини. Може да се примени како завршен слој на тераси. 
Потрошувачка: 1.4-1.6 kg/m2 по слој. 
Боја: Сива, Бела
Пакув.: (20 kg A + 10 kg B) 
Парчиња/Пал.: 60

DSF 360 е хидроизолациска кашеста маса на
база на цемент, модифицирана со полимерни
адитиви за примени под позитивни и
негативни притисоци, за внатрешна и
надворешна употреба.
Примена: Соодветна за запечатување на
бетонски површини како подземни области,
резервоари за вода, тунели, темели, канали,
канали за лифтови, надворешни површини на
оџаци, во стари и нови градби.
Потрошувачка: 2.5 - 4 kg/m² за два слоја, во
зависност од видот на површината.
Боја: Сива, Бела
Сива/Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 60 
Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111603500 Сива
35 kg

P111603501 Бела
35 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111603530 Сива
30 kg

P111603531 Бела
30 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111603611 Сива
5 kg

T010001750 Сива
25 kg

P111603601 Бела
5 kg

P111603600 Бела
25 kg

Флексибилна, засилена со фибер 
еднокомпонентна кашеста маса за тавани, 
засилена со специјални полимерни компоненти, 
која создава целосно цврста, еластична и 
флексибилна мембрана за висока јачина.
Примена: Соодветна за запечатување на 
површини како бетонски темели, тунели, 
потпорни ѕидови, надземни резервоари, 
базени, тераси. Обезбедува заштита од корозивни агенти во атмосферата. Се 
применува на подлоги кои се предмет на вибрации и контракција. Ги премостува 
пукнатините кои постојат на подлогата.
Потрошувачка: 2 - 4 kg/m2, два слоја, во зависност од барањата за хидроизолација
18 kg: Парче/кутија: 60

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111603630 Сива
18kg

P111603631 Бела
18kg

DSF 350 FLEX  Флексибилна, двокомпонентна хидроизолациска 
маса за мачкање

DSF 353 SUPER ELASTIC  Двокомпонентна хидроизолациска маса за мачкање со 
висока флексибилност

DSF 360 Хидроизолациска кашеста маса за мачкање

DSF 363 FIBERELASTIC  Флексибилна, засилена со фибер, хидроизолациска маса 
за мачкање

Водонепропустлив малтер со база на цемент 
со кристализирачки ефект за по ефикаснo 
водоотпорно дејство и внатрешна заштита 
(не само на површина). Кога се нанесува на 
бетонска површина, активните хемикалии 
создаваат нерастопливи кристали. Овие кристали го прават бетонот 
водонепропустлив а во исто време ги заштитуваат порите од пробивање 
на водата, дури и под притисок. 
Примена: Внатрешна и надворешна хидроизолација на стари и нови 
бетонски површини, без разлика каде има притисок на вода. Исто така е 
идеален за хидроизолација на бетонските споеви, подземните бетонски 
елементи, бетонските резервоари за вода за пиење, базените, каналите за 
наводнување, итн
Потрошувачка: 1,2 - 1,5 kg/m2, во зависност од нанесувањето

Адитив за бетон во форма на прав за 
хидроизолација и заштита на бетон. 
Создава кристали кои ги затвораат порите 
и пукнатините на површината на бетонот. 
Може да се користи во производството на 
бетон (пред додавање на вода) или на лице место (по мешање на 
цементот со вода).
Примена: Идеален за хидроизолација на темели, подземни места, 
резервоари за вода, базени, итн
Потрошувачка: 0,8 - 1,0 kg / 100 kg цемент

DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Маса за хидроизолација со кристализирачки ефект

DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Водонепропустлив кристализирачки додаток

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121603150 20 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121603100 Сива 
25 kg
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Високо флексибилна, на акрилна база,
еднокомпонентна, кашеста мембрана.
Белата нијанса штити од ултравиолетово
зрачење и од преносот на топлина во
внатрешноста на згради.
Примена: Соодветна за запечатување на 
тераси, покриви, балкони, агли, итн. Исто 
така се користи за запечатување агли и 
пополнување на пукнатини (до 1 mm) и фуги 
меѓу бетонски плочи до 1 mm големина, на 
површини кои покажуваат контракција и 
вибрации.
Потрошувачка: 1 kg/m² за два слоја примена, 
во зависност од видот на површината.
Боја: бела, теракота
1 kg: Парчиња/Пал.: 324, Пакув./кутија: 12
5 kg: Парчиња/Пал.: 60
12 kg: Парчиња/Пал.: 33

На акрилна основа

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121613804 Теракота
1 kg

P121613805 Теракота
5 kg

P121613803 Теракота
12 kg

P121613801 бела 
1 kg

P121613802 бела 
5 kg

P121613800 бела 
12 kg

Еластомерична хидроизолациска мембрана 
со влакна, готова за употреба. Има висока 
отпорност на влага, на УВ зрачење и на 
лупење. Пројавува голема еластичност и 
е погодна за површини кои се предмет на 
контракции и проширувања како и вибрации. 
Не е токсична. Не создава фунги.
Примена: Соодветна за запечатување на 
балкони, рамни кровови, олуци, сливници од цементен малтер, 
итн. Исто така се користи за запечатување агли и пополнување 
мали пукнатини (до 1 mm) и фуги меѓу бетонски плочи до 1 mm.
Потрошувачка: 1,0-1,3 kg / m² за 1mm дебелина.
5 kg/15 kg: Парчиња/Пал.: 36

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121613821 Бела 
5 kg

P121613820 Бела 
15 kg

Хибриден, хидроизолациски слој за покриви 
со УВ систем на вкрстено поврзување. 
Нова технологија на кровна хидроизолација 
со еластична мембрана без растворувачи. 
Висока отпорност на влага, УВ зрачење и 
ниски температури.
Примена: Соодветна за кровна 
хидроизолација на нови или стари објекти, 
дава способност да издржат стоечка вода. Соодветна за ширење на 
битуменска мембрана со или без чип. Се применува на бетон, малтер, 
цементни плочи, керамички плочки, терацо и асфалт мембрани. Исто 
така е погодна за примена на површини од стакло, метал, галванизиран 
челик, еленит, алуминиум со асфалтен слој. Одлична лепливост на 
полиуретански хидроизолациски слоеви и изолациски полиуретански или 
поликарбонатни панели.
Потрошувачка: 0.8-1.5 kg/m², за примена на два слоеви

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121613851 Бела 
4 kg

P121613850 Бела 
12 kg

Полиуретанска хидроизолациона мембрана 
на база на вода за хидроизолација на 
хоризонтални површини. Штити од влага 
(идеална за места со стоечка вода) и висока 
отпорност на УВ.
Примена: Идеален за хидроизолација на хоризонтални површини 
од бетон, цементен естрих, итн, особено кога има лоша склоност и 
стоечка вода
Потрошувачка: 1,0 - 1,2 kg/m2 за 2 слоја

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121613852 13 kg

На полиуретанска основа

FLX 380 ROOF SEALER Еластомерична хидроизолациска мембрана

FLX 382 PLUS Еластомерна, хидроизолациона мембрана со влакна

FLX 385 HYBRID  Хибридна, еластомерна хидроизолациска мембрана 
без растворувачи

FLX 388 PU  PU мембрана на водена база

DSF 370 е хидроизолациски, 
еднокомпонентен малтер, на цементна 
основа, кој се состои од висока силикатна
содржина, за подобрени хидроизолациски
својства. Обезбедува тенки слоеви на
внатрешни или надворешни површини на
објекти, подземни простори, канали и резервоари за вода.
Примена: Соодветен за хидроизолациски примени врз бетон, тули, цемент, камен 
и други тешки површини и супстрати, кои се наоѓаат постојано под вода.
Потрошувачка: 6 kg/m² за 3 m.
Боја: Сива
5 kg: Пакув./кутија: 4
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P111603702 5 kg
P111603700 40 kg

DSF 370 Хидроизолациски малтер на цементна основа

DSF 300 Flex Hydrostop е флексибилна, 
кашеста, еднокомпонентна, хидроизолациска 
мембрана за неповрзани подлоги на 
вертикални или хоризонтални површини. 
Соодветна за внатрешна и надворешна 
употреба.
Примена: Соодветна за поплочување на влажни места (соби, тушеви, тоалети, машини за 
перење), како и за хидроизолирање на бетонски елементи или подови на тераси и балкони кои 
треба да бидат поплочени. Се користи како систем, после примената на подлогата GLX 292 (за
порозни подлоги или STATUS DUR на водена основа).
Потрошувачка: 1.6-2 kg/m² за два слоја, во зависност од видот на површината.
20 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121603000 5 kg
P121603001 20 kg

DSF 300 FLEX HYDROSTOP Еластомерна хидроизолациска мембрана
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Двокомпонентна подлога, на база на вода, 
за длабока пенетрација. Се користи пред 
примената на FLX 390 PU. Обезбедува силна 
лепливост на неапсорбирачки супстрати, 
отпорност на механички стрес, триење,
вообичаени хемикалии и детергенти.
Примена: Соодветна за кровна хидроизолација на 
нови или стари објекти, дава способност да издржат 
стоечка вода. Дел од системот за хидроизолација на 
полиуретанска база THRAKON FLX 390.
Потрошувачка: 200 g/m2 по слој.
Боја: Проѕирна
Packaging: кофа со 20 kg (15A + 5B), 4 kg (3А +1B)

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010003905 4 kg
T010003904 20 kg

Кашеста, на база на полиуретан, 
еднокомпонентна , еластична мембрана
(еластичност> 800%), се користи за 
долгорочна хидроизолација. 
Времетраење: 10 години. Употреба: 
хидроизолирање на покриви, балкони и 
тераси, сакции и жардинери, под поплочувањето на балкони, бањи, 
кујни, базени, итн, ја заштитува термоизолациската полиуретанска пена.
Примена: Соодветна за кровна хидроизолација на нови или 
стари објекти, дава можност да се издржи стоечка вода. Дел од 
хидролацискиот систем на база на полиуретан, THRAKON FLX 390.
Боја: Бела
Потрошувачка: 1,3-1,8 kg / m² примена во две или три слоја.

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010003903 6 kg
T010003902 25 kg

Кашеста еднокомпонентна  еластична мембрана 
(еластичност>800%), на полиуретанска основа, се 
користи за долгорочна хидроизолација. 
Времетраење: 10 години. 
Употреба: хидроизолирање на покриви, 
балкони и тераси, саксии и жардинери, под 
поплочувањето на балкони, бањи, кујни, базени, итн, ја заштитува 
термоизолациската полиуретанска пена. 
Примена: Соодветна за кровна хидроизолација на нови или стари објекти, 
дава можност да се издржи стоечка вода. Дел од хидролацискиот систем 
на база на полиуретан, THRAKON FLX 390.
Боја: Бела
Потрошувачка: 120-150 g/m² примена во две или три слоја.

Специјален елемент направен од термопластичен еластомер за 
хидроизолација на влажни места. Внатрешна употреба.
Димензии: 140 mm x 140 mm
Парче/кутија: 25

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010003907 5 kg
T010003906 20 kg

Код Евро/парче

T010000807

Специјален елемент направен од термопластичен
еластомер за хидроизолација на влажни места. 
Димензии: 210 mm x 210 mm
Парче/кутија: 25

Специјален елемент направен од термопластичен
еластомер за хидроизолација на влажни места.
Димензии: 120 mm x 120 mm
Парче/кутија: 25

Код Евро/парче

T010000808

Код Евро/парче

T010690040

Специјален елемент направен од термопластичен
еластомер за хидроизолација на влажни места.
Димензии: 425 mm x 425 mm
Парче/кутија: 10

Код Евро/парче

T010690050

FLX 390 PU PRIMER  Проѕирна епоксидна подлога (2K) за неапсорбирачки 
површини

FLX 390 PU Еластична мембрана на полиуретанска основа (1K)

FLX 390 TOP COAT Полиуретанска еластична мембрана

ВНАТРЕШЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН АГОЛ

НАДВОРЕШЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН АГОЛ

HYDRANT ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

CHIFFON ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Комплементарни производи

Еднокомпонентна полиуретанска подлога, 
со висока механичка и хемиска отпорност. 
Стабилизатор за апсорбирачки површини.
Примена: Пред да се примени PU FLX 390 
мембрана и за подготовка на подлога пред 
примената на ELASTO PU или ELASTO PU 
FLEX.
Потрошувачка: 0,2 kg/m2 во еден слој.
Боја: Проѕирна

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010003901 5 kg
T010003900 17 kg

FLX 390 POROUS PRIMER  Проѕирна PU подлога за апсорбирачки површини
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Подготвена за употреба, чиста, 
хидроизолациска течност, на база на 
растворувач, за постојана хидроизолација на 
сите видови на неоргански подлоги како што 
се гипсот, изложен бетон, изложени ѕидови, 
декоративни тули, плочки и нивни поврзувања, 
природен и вештачки камен, плочки, итн. Не создава филм и е пропустлив на 
пареа.
Примена: Површината мора да биде чиста, сува, структурално цврста и 
ослободена од сите нечистотии. Разни блиску поставени материјали може да се 
уништат од растворувачите. Материјалот се нанесува со прскање, ролери или 
четка во 1-2 слоја, влажно на влажно.
Потрошувачка: 0,15 - 0,35 L/m2 по слој, во зависност од видот на подлогата.
5 L: Парчиња/Пал.: 72 
20 L: Парчиња/Пал.: 24

Код Пакув. Euro/L. Евро/парче

P121610005 5 L
P121610000 20 L

Производ со наномолекуларна структура, со 
кој се затвораат порозни и малку порозни 
површини и се заштитуваат од дамки од 
масло, од навлегување на влага, од создавање 
соли и создавање на мувла. Препорачаната 
доза не создава филм и не предизвикува 
естетска промена на површината на примената. Се карактеризира со одлична 
пенетрација и има предност што брзо се апсорбира од подлогата.
Примена: Се нанесува на различни површини како што се мермер, гранит, 
тули, бетон, гипс картон, иверица, гипс, поврзувања на плочки итн. Погодна за 
внатрешни и надворешни простории.
Потрошувачка: 50-100 ml/m2, во зависност од порозноста на подлогата.
Боја: бела (проѕирна кога е сува).
1 L: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16
5 L: Парчиња/Пал.: 72

Код Пакув. Euro/L. Евро/парче

P121620000 1 L
P121620100 5 L

Производ со наномолекуларна структура, кој 
ги запечатува апсорбирачките подлоги од 
влага и од појава на соли, мувла и фунги.
Примена: Соодветен за внатрешни и 
надворешни површини, за тули, природен 
камен, бетон, гипс картон, партикуларни плочи, 
малтер, поврзувања на плочки итн. За затворени или отворени простории. 
Потрошувачка: 100-200 мл / м2, во зависност од порозноста на подлогата.
Боја: бела (проѕирна кога е сува).
1 L: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16
5 L: Парчиња/Пал.: 72

Код Пакув. Euro/L. Евро/парче

P121621000 1 L
P121621100 5 L

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121472900 1 kg
P121472901 4 kg

GLX 290 е еднокомпонентна подога, на акрилна 
база, која импрегнира и стабилизира цементни 
малтери и создава мост за сврзување на 
материјали кои ќе следат. Заштитува површини 
од дамки и спречува апсорбција на вода.
Примена: Соодветна за обложување на 
површини пред бојадисување или поправки.
Потрошувачка:
Неразредена: 60-90 g / m² по слој.
Разредена:
•   За релативно мазни цементни супстрати (на 

пример, подни цементни кошулици, малтери, 
итн): 
подлога: вода = 1: 4 - 300-350 g / m² по слој 
подлога: вода = 1: 3 - 350-400 g / m² по слој

•   За апсорбирачки супстрати како AAC: 
подлога: вода = 1: 4 - 400-450 g / m² по слој

Потрошувачката е индикативна и зависи од 
типот на површина(апсорбција, мазност итн) и 
типот на примена.

1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

ANTI-LIME е проѕирна течна смола која ја 
заменува употребата на варта. Спречува 
проблеми предизвикани од користењето на вар. 
Примена: Идеално за примена на малтери, 
гипсани малтери, малтери за ѕидање, за 
мермер, за камен, и плочки. Погоден кога 
е потребно продолжување на времето на 
обработка и подобрување на црвстината на 
лепливоста на малтерите во површината каде се применува.
Потрошувачка:  
a) За гипсани малтери: 0.2 - 0.5 kg / вреќа цемент 
b) За малтери за ѕидање: 0.15 kg / вреќа цемент
1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16 

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010020000 1 kg
T010020020 5 kg
T010020010 20 kg

Импрегнирање

HYDRO R Хидрофобен импрегнирачки производ

NANOSHIELD O  Наномолекуларен производ за заштита на површините од масло

Наномолекуларен 
производ

Наномолекуларен 
производ

NANOSHIELD W  Наномолекуларен производ за заштита на порозни 
површини од влага

Подлоги и адитиви

GLX 290 Акрилна подлога – Проѕирна

ANTI-LIME Пластификатор - Ретардер за малтери

Еластични хидроизолациски ленти, се нудат во 
два вида:
Лента за запечатување на поврзувањата F 
07/12: Еластична, подржана од волна, лента за 
запечатување и премостување на движечките 
споеви, подни и ѕидни вкрстувања.
Лента за запечатување на споеви KF 12/7: 
Еластична, поддржана од фабричко плетење, 
лента за запечатување и премостување на движечките споеви, подни и ѕидни 
вкрстувања во хоризонтални и вертикални агли за зголемена хидроизолација.
Примена: Се користи како систем со THRAKON хидроизолациски производи (DSF 
300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360).
Ширина на решетката: 12 cm
Ширината на термопластичниот еластомерниот дел: 7 cm

Код Пакув. Евра/m Евро/парче

T010000250 Ролна
F12/7

T010400000 Ролна
KF 12/7

KF 12/7 & F12/7 Ленти за запечатување на споевите
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Акрилен адитив за градење. Соодветен за 
подобрување на својствата на малтери, како 
што се: механички сили, собирање, лепливост 
на различни површини, флексибилност, 
отпорност на студ, пропустливост, отпорност 
на триење, отпорност на киселини и 
обработливост. Се препорачува за малтери 
на база на цемент и гипс. Без органски 
растворувачи.
Примена: Погоден за сите видови на малтери 
врз основа на цемент или гипс.
Потрошувачка: Се разредува со вода.
Сооднос: THRAKON LATEX 296: вода = 1:1 to 1:5
1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

GLX 298 е подлога на база на акрил, готова 
за употреба. Го заменува традиционалниот 
спреј малтер. Се состои од синтетички 
смоли и кварцен песок.
Примена: За подобрување на лепливоста 
на малтер на база на цемент или гипс за 
мазни или не-абсорбирачки површини. 
По примената, создадена е една груба 
површина.
Потрошувачка: 300-350 g/m²
Боја: Црвена
1 kg: Парчиња/Пал.: 160

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121472960 1 kg
P121472962 5 kg
P121472961 20 kg

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121479800 1 kg
P121472983 5 kg
P121472984 20 kg

Акрилна подлога за емулзиски бои, 
растворлива во вода, погодна за внатрешна 
и надворешна употреба. Има одлична 
лепливост и еластичност. Обезбедува 
силна контрола врз завршната боја и нуди 
значително голема издржливост. Бела е кога 
е пакувана. По примената, станува проѕирна.
Примена: Идеална за подготвување на нови површини, како што се изложен 
бетон, малтер, гипс картон, глетовани површини, тула, итн. Исто така, погодна за 
стабилизирање на површини обоени со боја на вода (лепак) или вар. 
Потрошувачка: 15-20 m²/L концентрирана течност
750 ml: Парче/кутија: 12

Проѕирна, водоотпорна подлога за ѕидови, 
на база на растворувач. Импрегнира, 
стабилизира и изолира површини, додека 
им овозможува да дишат. Тоа е најдобрата 
подготовка пред бојадисување со винилни 
или акрилни емулзии, релјеф, бои за бетон 
или изолациски плочи.
Примена: идеална за подготовка на секоја нова или стара порозна површина како што се 
гипсот, тули, бетон, малтерисани ѕидови, итн. Исто така совршено решение за површини 
облепени со лепило, вар или стари бои со лош квалитет.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
1 L: Парче/кутија: 12

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121307001
Проѕирна

1 L
P121307005 5 L
P121307015 15 L

Двокомпонентна епоксидна боја. Има 
висока отпорност на механички и 
хемиски стресови. Исто така е многу 
отпорна на масла, дизел, бензин, 
киселини и алкали и покажува 
одлична лепливост на бетон и 
метални површини. Достапна во сива боја RAL 7032 и може да се 
произведува во било која боја ќе биде побарано.
Примена: Соодветна за бојадисување на подови во 
индустриските капацитети, фабрики, магацини, гаражи итн.
Потрошувачка: 3-4 m²/kg за 150-200mm дебелина

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121118012
Сива

Компо. A: 12kg
P121118003 Компо. B: 2,5kg

Проѕирна, хидроизолациска
подлога за ѕидови, на водена база. 
Импрегнира, стабилизира и хидроизолира 
површини, обезбедувајќи подобра контрола 
врз завршната боја.
Примена: Соодветна за подготвување 
на било која површина како што се гипс, тули, бетон, малтерисани ѕидови и сл. пред 
бојадисување со пластични или акрилни бои. Одлично решение за ѕидови обоени со лепак, вар 
или со стари неквалитетни бои.
Потрошувачка: 15-20 m²/L
1 L: Парче/кутија: 12

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121307101
Проѕирна

1 L
P121307105 5 L

Спремна за употреба микронизирана 
акрилна подлога на водена база, со 
способност за висока пенетрација. 
Примена: Идеална за подготовка на секоја 
нова или стара порозна површина како што 
се гипсот, тули, бетон, малтерисани ѕидови 
и слично, која создава еден адхезиски мост 
за акрилни малтери, водени бои, малтери, 
лепила за плочи, акрилни и цементни 
хидроизолациски проширувања итн.
Потрошувачка: 50-70 g/m² во зависност од 
порозноста на површината
1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

P121472920 1 kg
P121470020 5 kg
P121472923 20 kg

GLX 292 FLEX PRIM Aкрилна подлога – висока пенетрација

THRAKON LATEX 296 Полимерен латекс за разни подобрувања на малтери

GLX 298  Подлога на база на акрил за подобрување на 
силата на лепливост на малтерот

STATUS DUR Изолациска подлога на база на растворувач

STATUS DUR WATER Изолациска подлога на база на вода

STATUS Акрилна подлога

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121306008
бела

750 ml
P121306003 3 L
P121306010 10 L

STATUSPOX Епоксидна боја
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Двокомпонентна, епоксидна подлога 
за базени и резервоари кои не се за 
пиење.
Примена: Ставање подлога на нови 
бетонски површини или локални 
поправки на стариот супстрат.
Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121136003
Бела

Компо. A: 4 L
P121136010 Компо. B: 2 L

Двокомпонентен полиуретански 
финален слој за базени. Со висока 
отпорност на УВ зрачење и 
кисели или алкални средини. Има 
одлична одржливост, апсолутна 
непропустливост на вода и висока 
еластичност, ја штити површината од пукање, лупење или триење. 
Може да биде изложена на директна сончева светлина, дури и кога 
базенот е празен, без да се појават кредни дамки.
Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Епоксидна подлога со врвен 
квалитет и антиосмозно 
својства.
Примена: Соодветна за челик, 
алуминиум, дрво и фиберглас.
Потрошувачка: 7-9 m²/L (за сув 
филм 50-60 m.)
750 ml: Парче/кутија: 12

Полиуретанска боја со врвен 
квалитет. Високо отпорна на 
масла, масти и средства за 
чистење.
Примена: Соодветна за примена 
на површини од фиберглас, 
железо, алуминиум и дрво. 
Препорачлива за боење садови 
од горенаведените материјали.
Потрошувачка: 13-15 m²/L (за сув филм 30-40m.)
750 ml: Парче/кутија: 12

Код Боја Пакув. Евро/парче

C/C Бела,
Аква сина

Компо. A: 4 L
C/C Компо. B: 2 L

Код Боја Пакув. Евро/парче

P121139013

Бела

Компо. A: 2 L
P121139001 Компо. B: 1 L

P121139038 Пакув.
A+B Сет (500+250) ml

Код Боја Пакув. Евро/парче

C/C Бела,црна,
аква сина,

сина, црвена, 
жолта

Компо. A: 2 L
P121139023 Компо. B: 1 L

C/C Пакув.
A+B Сет (500+250) ml

Силикон кој штити од фунги кои 
предизвикуваат мувла, спречува 
флеки и потемнувања во голем број 
чувствителни области. Отпорен на 
УВ и временски услови, од топло на 
ладно.
Примена: Соодветен за примени 
кои бараат еластичност како што се внатре во кујни, бањи, 
автомобили, приколици, стакло и градежни конструкции. Се 
применува на порцелан, нерѓосувачки челик и алуминиум, дрво и 
на епоксидни или фиберглас панели. Не може да се бојадисува.
Боја: Проѕирна, Бела.
Потрошувачка:
Поврзувања 5 mm x 5 mm: 12.5 m по кертриџ
Поврзувања 10 mm x 10 mm: 3,1 m по кертриџ
280 ml: Парче/кутија: 30

Код Пакув. Евра/кутија Евро/парче

C/C
Проѕирна, 

Бела
280 ml

SEAL POOL е неутрален силикон, 
погоден за примени кои се постојано 
под вода (на пример, базени). 
Отпорен на хлор. Способен за 
заптивни споеви со мала или 
голема широчина, во внатрешни и 
надворешни површини. Да не се 
користи во аквариуми.
Примена: За примени кои бараат еластичност: 
кујна, купатило, автомобили, приколици, стакло 
и градежни конструкции. Се применува на 
порцелан, нерѓосувачки челик и алуминиум, 
дрво и на епоксидни или фиберглас 
панели. Соодветен за употреба на стакло, 
поликарбонични материјали, полиестер, EPS .
Боја:  Проѕирна, Бела.
Потрошувачка:
Поврзувања 5 mm x 5 mm: 12.5 m по кертриџ
Поврзувања 10 mm x 10 mm: 3.1 m по кертриџ
280 ml: Парче/кутија: 30

Код Пакув. Евра/кутија Евро/парче

C/C
Проѕирна, 

Бела
280 ml

STATUSPOOL PRIMER Подлога за бојадисување на базен

STATUSPOOL Боја за базени

CARMYSAIL PRIMER Епоксидна подлога

CARMYSAIL Боја

Силикони

ANTI-MOULD Силикон против мувла

SEAL POOL Силикон за постојан контакт со вода
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Само-надувувачка еднокомпонентна 
полиуретанска пена со одлична 
лепливост на дрво, цемент, камен, 
метали итн. Соодветна за примени како 
што се поставување на прозорци и 
врати, пополнување на дупки, ѕидови, 
отвори на кровови и изолациски 
материјали итн.
750 ml: Парче/кутија: 12

Пиштол за нанесување силикон
1. 0.7 mm дебелина на челик
2. 1.2 mm дебелина на челик, алуминиумска 
рачка

Пиштол за нанесување на пена
Тело од алуминиум, крај од никел, бронзен врв

Пиштол за нанесување полиуретански лепак,
1,5мм дебел алуминиум.

Само-надувувачка еднокомпонентна 
полиуретанска пена за пиштол со одлична 
лепливост на дрво, цемент, камен, метали 
итн. Соодветна за примени како што 
се поставување на прозорци и врати, 
пополнување на дупки, ѕидови, отвори на кровови и 
изолациски материјали итн.
750 ml: Парче/кутија: 12

Код Пакув. Евра/кутија Евро/парче

T010000420 750 ml

Код Пакув. Евра/кутија Евро/парче

T010000430 750 ml

Код Опис Евро/парче

T010000806 Челик

T010000809 Челик,алуминиум
ска рачка

Код Опис Евро/парче

T010000811 Алуминиум-
никел

Код Евро/парче

T010000802

ELASTO PU е еднокомпонентен 
полиуретан за хидроизолирање и 
лепење без растворувачи. Одлична 
лепливост на сите градежни материјали 
за лепење на споеви каде се бара 
голема флексибилност. За надворешна 
и внатрешна употреба.
Примена: Соодветно за 
хидроизолирање и конструкција на споеви од бетон, дрво, метални рамки, 
алуминиум, ПВЦ и ѕидови.
Боја: Бела. 
Потрошувачка: 
Спој 5 mm х 5 mm: 12,5 m по кертриџ 310 ml / 24 m од алуминиумски кертриџ 600 ml
Спој 10 mm х5 mm: 3,1 m по кертриџ 310 ml / 6 m од алуминиумски кертриџ 600 ml
310/600 ml: Парче/кутија: 12

Код Пакув. Евра/кутија Евро/парче

C/C Бела
310 ml

C/C Бела
600 ml

Битуменска, пластомерична хидроизолациона мембрана 
чија асфалтна мешавина се состои од рафиниран битумен и 
термопластични полимери (IPP, APP). Филмот е засилен со 
фиберглас и горна заштита од полиетиленски филм. Долната 
површина е покриена со полиетиленски филм, погоден за 
употреба со факел.
Тежина: 3.0 kg / m2.
Време на испорака: 5 дена
Пакув.: Ролна: 1m ширина-10m должина

Код Евро/парче

T010000090

ELASTO PU Полиуретанско лепило

THRAKON PU FOAM Полиуретанска пена – рачна употреба

THRAKON PU GUNFOAM Полиуретанска пена за пиштол

Алати

ПИШТОЛ НА НАНЕСУВАЊЕ СИЛИКОН

ПИШТОЛ ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА ПЕНА

ПИШТОЛ ЗА НАНЕСУВАЊЕ ЛЕПИЛО

Битумен

BITU-STAR V (-5οC)
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Битуменска, пластомерична хидроизолациска мембрана 
чија асфалтна мешавина се состои од рафиниран битумен и 
термопластични полимери (IPP, APP). Филмот е засилен со 
неткаен полиестер и горна заштита со минерални гранули 
со природна сива боја. Долната површина е покриена со 
полиетиленски филм, погоден за употреба со факел.
Тежина: 4.0 kg / m2.
Време на испорака: 5 дена
Пакув.: Ролна: 1m ширина-10m должина

Битуменски, еластомеричен, фасаден филм со висок 
квалитет, чија асфалтната мешавина се состои од асфалтни 
рафинирани еластомери (SBS). Мембраната е засилена 
со неткаен полиестер и горна заштитна фолија. Долната 
површина е покриена со полиетиленски филм, погоден за 
употреба со факел.
Тежина: 4.0 kg / m2.
Време на испорака: 5 дена
Пакув.: Ролна: 1m ширина-10m должина

Битуменски лак врз основа на специјални 
битумени и растворувачи. Мембраната се 
генерира по испарувањето на растворувачот 
и нуди заштита од разредени киселини или 
бази и разни хемиски агресивни течности. Не 
е отпорен на минерални масла.

Код Евро/парче

T010000080

Код Евро/парче

T010000270

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010000340 5 kg

Битуменска, растворлива во вода, емулзија 
со кафеава пастена форма. Составена од 
асфалт и вода во комбинација со специјални 
додатоци. Филмот кој се создава по 
испарување на водата не се пореметува од 
страна на разредени киселини или бази и 
разни хемиски KD корозивни течности. Не е 
отпорна на минерални масла.

Код Пакув. Евро/kg Евро/парче

T010000330 19 kg

Grid width 100 cm:
Фиберглас за целосно зајакнување на хидролациски 
премази (на пример FLX 380, FLX 382, FLX 385) за 
особено тешки случаеви со повеќе пукнатини.
Тежина: 70 g / m2.
Отворени рамки: 1 x 2 mm.
Димензии: Ролна 1 m x 50 m
Полна/палета: 33

Геотекстили за засилување за полиуретански хидролациски 
премази FLX 390 PU, во целата површина или на опасни места 
како што се пукнатини, поврзувања со експанзија, поврзувања 
на подови и ѕидови, оџаци. Неткаен засилувачки геотекстилен 
полиестер 60 gr/m2. Се користи за подобрување на мембрана 
за запечатување FLX 390 PU. Се применува во комбинација 
со мембрани за запечатување од течно мачкање врз целата 
површина која треба да прими хидроизолација или локално на: 
поврзувања ѕид со под, поврзувања ѕид со ѕид, околу дренажни 
цевки и оџаци, плафоњерки и клими, шифони, агли од 90 степени, 
над пукнатини итн.
Димензии: Ролна 20cm Висина x 100 m Должина

Код Евра/m2 Евра/ролна

T010400700

Код Евра/ролна

T010000350

BITU-STAR P (-5οC)

PALLADIEN ALU (-20οC)

THRAKON BITU-PRIMER Битуменски лак

THRAKON BITU-COAT Битуменска емулзија растворлива во вода

Засилувачи

ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (70 g/m²)

THRAKON FABRIC (60 g/m²)
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Хидроизолација

Правила
за правилна примена

•  Обезбедите чисти површини, ослободени 
од скапани и туѓи тела, соли, масла и други 
загадувачи.

•  Отстранете ја полиуретанската пена или други 
меки материјали

•  Сечете ги железата кои стрчаат на длабочина 
од 1.5 - 2.0 cm

•  Затнете ги сите дупки или пукнатини со 
THRAKON WRM 525 или WRM 500 (малтер за 
поправки со брзо згуснување)

•  Погрижете се да не тече вода на подлогата во 
текот на примената

•  Наводнете ја површината со вода до 
заситување и потоа отстранете го вишокот од 
вода

•  На почеток поминете ја првата рака со четка 
така што производот да ги покрие сите 
празнини

•  Кога првиот слој се исуши целосно, поминете 
го вториот слој вкрстено, исто така со четката

•  Ако е неопходно, пред втората рака, 
наводнете го првиот слој

•  Во текот на примената, но и 3 часа после, 
температурата на околината не треба да е под 
+ 5 ºC.

•  Не е дозволена примената на подлоги кои 
се изложуваат директно на силно сончево 
зрачење на многу високи температури (над 
+30 ºC) или во текот на силни ветрови

•  Не е дозволена примената во услови на 
врнежи од дожд или многу студено време

Детални упатства можат да се најдат во техничката 
документација и на вебстраната на компанијата: 
www.thrakon.gr/en
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Малтери за поправка
  Засилување и поправка на 
бетон

   Засилување и поправка на 
ѕидови

  Комплементарни производи за 
засилување

Предности

•  Се произведуваат и се испитуваат со 
процедури сертифицирани согласно 
меѓународниот стандард ISO 9001 

•  Располагаат со широка палета на 
работи, од обични ситни работи до 
големи поправки со високи барања 

•  Постигнуваат нула собирање 

•  Обезбeдуваат висока лепливост  
на подлогата 

•  Отпорни на влага и мраз 

•  Целосна палета на производи за 
поправки: R2, R3, R4. 

•  Брзо нанесување 

•  Антикорозивни својства 

•  Висока механичка сила -Брз развој 
на механички сили 

•  Соодветни за поврзани примени 
(WRM 520) 

•  Обезбедуваат директно затворање 
на точки со пропусливост на вода, 
дури и под услови на притисок од 
вода (WRM 500)
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Малтери за поправка

WRM 500 е малтер со брза реакција и 
запечатувачки малтер (3 минути време за 
реакција). На база на цемент, не се собира и 
потребна е само вода за неговата подготовка.
Примена: Веднаш затвора пукнатини, 
истекувања, дупки и поврзувања во сите 
ѕидарски и бетонски конструкции, како што се влажни места, канализации, резервоари 
за отпадни води, резервоари за вода, подземни простори, тунели, темели. Соодветен за 
закотвување на завртки, цевки, санитарна опрема и воопшто за работи за кои е потребна брза 
и силна поддршка
Потрошувачка: 1 kg дава околу 0,6 L малтер готов за употреба
4 kg: Парчиња/Пал.: 100

Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола без
растворувачи. Се употребува за да се инектира смолата во
бетонските пукнатини со ширина од 0,1-3,0 mm.
Примена: Се нанесуваат инјекции во бетонски пукнатини 
од 0,1 до 3 mm. Соодветна за импланти и приклучоци. Исто 
така е важна алатка за импланти и засилување на приклучоците во постоечките 
компоненти. Тој нуди одлични резултати, па дури и на влажни подлоги.
Потрошувачка: 1,1 kg / L празен простор за запечатување на пукнатини.
1 kg: Парче/кутија: 12

Малтер за градење и малтерисување. Идеален 
за едноставни примени. Погоден за внатрешна и 
надворешна употреба.
Примена: Соодветен за реставрација на паднати малтери 
и едноставни пукнатини на ѕидовите. Боја: сива, бела.
Color: Гри, Бела.
Потрошувачка: околу 15-16 kg/m²/cm
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Производ за поправки на база на цемент, 
еднокомпонентен, тип PCC R2 врз основа 
на ΕΝ 1504-3. За репарација на бетонски 
површини, ѕидови, малтерисување, 
врвови на кровови, градење на цементни 
олуци итн. 
Примена: Соодветен за поправка на 
бетонски површини, ѕидови, гипс, 
градење на цементни олуци, врвови на 
кровови, итн.
Потрошувачка: околу 15 kg/m²/cm 
дебелина на слојот. 
Градење на цементен олук: 1.8 - 2.6 kg/m
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Еднокомпонентен, проширувачки антикорозивен 
производ, што се состои од цемент со специјални 
спецификации, силикон, смоли и подобрувачки 
адитиви.
Примена: Соодветен за антикорозивна употреба 
на челична арматура, подготовка на бетон, железо 
и други структурни материјали како клучно 
сврзување пред нанесување на материјалите за поправката.
Потрошувачка: 
При засилување: 0.06-0.12kg/m.
Како агенс за сврзување: Околу 2.0kg/m2 за два слоја.
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4

Код Пакув. Евра/kg

P121600010 1 kg

Код Пакув. Евра/парче

P111705121 Сива
25 kg

P111705120 Бела
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705151 Бела
5 kg

P111705155 Сива
5 kg

P111705153 Тула црвена
5 kg

P111705150 Бела
25 kg

P111705154 Сива
25 kg

P111705152 Тула црвена
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705101 Сива 
1 kg

P111705100 Сива 
5 kg

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

3
min.

EPOSHIELD INJECT S    Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола погодна за 
пукнатини со ширина 0,1-3,0 mm

Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола 
без растворувачи. Примена: Се употребува 
како сврзувачки мост за лепење на свеж бетон 
на стар. Се употребува за да се инектира 
смолата во бетонските пукнатини со ширина од 
3 mm. Соодветна за импланти и приклучоци на 
површината на бетонот Потрошувачка: 1,5 kg / L 
празен простор за запечатување на пукнатини.
1 kg: Парче/кутија: 12

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121600000 Сива
1 kg

P121600001 Сива
4 kg

EPOSHIELD INJECT W  Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола за пукнатини 
> 3.0mm- за сврзување

WRM 483 CEM COAT  Фина цементна смеса

WRM 483 CEM COAT FINE  Екстра фина цементна смеса

WRM 500 Малтер за поправки со брза реакција

WRM 510 Антикорозивна подлога за челично засилување

WRM 512 BUILD Малтер за градење и малтерисување

WRM 515 FIX Малтер за поправка R2

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705500 Сива 
4 kg

Екстра фина цементна смеса, засилена со
специјални смоли. Со одлична обработливост,
остава мазна завршница, со висока отпорност
на триење, многу добра лепливост на подлогата,
спремна за бојадисување. Примена: За глетовање 
изложен бетон и малтер површини, покривање 
или пополнување на порите. Исто така е 
идеална за локални поправки, затворање на 
пукнатини итн. Соодветна и за внатрешна и за 
надворешна употреба. Класифицирана како 
цементна репарација на малтер од тип PCC R2 во 
согласност со EN 1504-3. Потрошувачка: околу 
1,3 kg / m2 / mm дебелина. 5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Екстра фина цементна смеса, засилена со 
специјални смоли. Со одлична обработливост, 
остава мазна завршница, со висока отпорност 
на триење, многу добра лепливост на подлогата, 
спремна за бојадисување. Примена: За глетовање 
изложен бетон и малтер површини, покривање 
или пополнување на порите. Исто така е идеална 
за локални поправки, затворање на пукнатини 
итн. Соодветна и за внатрешна и за надворешна 
употреба. Класифицирана како цементна 
репарација на малтер од тип PCC R2 во согласност 
со EN 1504-3. Потрошувачка: Околу 1.3 kg/m2/mm 
дебелина. 25 kg: Парче/палета: 60 5 kg: Парче/кутија: 4

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111704836 Сива
5 kg

P111704834 Бела
5 kg

P111704833 Сива
25 kg

P111704832 Бела
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111704835 Сива
5 kg

P111704831 Бела
5 kg

P111704830 Сива
25 kg

P111704833 Бела
25 kg
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WRM 550 е бел малтер за поправки со брза 
реакција, на база на цемент. Се состои од цемент, 
вар, мермер и подобрувачки адитиви. Совршен за 
мали поправки на ѕидови.
Примена: Соодветен за малтерисување на стари 
или нови објекти, мали поправки, пополнување 
на дупки, поправка на одвоени парчиња гипс, 
широки пукнатини и недостаток на завршетоци.
Потрошувачка: 13-14 kg/m² for 1cm дебелина.
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

WRM 520 е еднокомпонентен производ за 
поправки, со врвен квалитет, на база на цемент, 
со брза реакција ( 20 минути), тип CC R3, врз 
основа на EN 1504-3, за бетонски површини. Не 
се намалува, покажува одлична релевантност 
со бетон. Се состои од цемент со специјални 
спецификации, силиконска смола и адитиви. 
Антикорозиска, антиоксиданска активност.
Примена: Соодветен за поправка на разни штети на бетонот од конструкции, расипувања, 
удари итн. чекори на поправка, парапети, прокат и други бетонски елементи.
Потрошувачка: Применето во дебелина до 40мм за слој со глетарка или.
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Малтер за поправка на бетон, еднокомпонентен 
и со висока сила, со фибер влакна, од тип CC 
R4, врз основа на EN 1504-3.
Примена: Соодветен за големи поправки на 
бетонски површини. Се применува во дебелина 
до 40 mm по слој.
Потрошувачка: околу 17-18 kg / m² / см
дебелина на слојот.
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Примена: Се користи за брзи зацврстувања, 
поправки, типли, запечатување на дупки итн. и 
општо таму каде е потребна висока сила и брза 
работа.
Потрошувачка: За подготовка на 1L мешавина за 
употреба, потребен е околу 1,6 kg CEM EXPRESS
4 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парчиња/Пал.: 4

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705201 Сива 
5 kg

P111705200 Сива 
25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111700001 Гри 
4 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705250 Сива
5 kg

P111705251 Сива
25 kg

Цемент Портланд со висока сила, отпорен на
компресија, виткање, триење, тешки временски
услови и корозија.
Примена: Соодветен за создавање на разни 
малтери, во зависност од саканата примена: 
гипс, лепило за плочки, материјал за подови, 
лепаци, поправки и воопшто за било која примена 
која бара употреба на цемент. Можност да се меша во различни пропорции со песок, мермер, 
варовник, вода и било каков вид на адитиви, во зависност од примената.
Произведен во два вида:
• CEM I -52,5 N - Бела
• CEM I -42,5 R - Сива
4 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парчиња/Пал.: 4

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111710003 Бела
4 kg

P111710002 Сива
4 kg

WRM 518 е еднокомпонентен, смолест, на 
база на цемент, материјал за поправка со брза 
реакција, од тип PCC R2 врз основа на ΕΝ 1504-3. 
Примена: Соодветен за поправка на бетонски 
површини, ѕидови, гипс, градење на цементни 
олуци, врвови на кровови, итн.
Потрошувачка: околу 15 kg / m² / cm дебелина на слојот.
Градење на цементни олуци: 1.8-2.6 kg/m
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705180 Сива
25 kg

Антиалкална фиберглас мрежа, произведена 
согласно ETAG 004.
Примена: Соодветна за зајакнување 
на основниот слој на надворешниот 
термоизолациски систем ClimaPLUS.
Големина на мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: Ролна 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²
Ролна/палета: 33

Код m²/палета Евра/m² Евра/парче

T010320020 1650

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

R4
PCC

ΕΝ 1504-3

R3
PCC

ΕΝ 1504-3

WRM 518 Малтер за поправки со брза реакција R2

WRM 520 Малтер за поправки со брза реакција R3

WRM 525 Малтер за поправки R4 со висока сила, засилен со фибер влакна

WRM 550 Малтер за поправки со брза реакција

CEM EXPRESS Цемент со брза реакција

CEM I 42,5 R & 52,5 N Цемент Портланд со висока сила

Комплементарни производи за засилување

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)

60
min.

3
min.

20
min.

Подготвен за употреба, цементен, недостатокот 
компензиран со контролирано зголемување на 
волуменот на производот. Водоотпорен, без 
хлориди и висок цемент од алумина, како и 
отпорен на мраз и одмрзнување на соли. Нуди 
висока јачина (4) и може да се примени за точни прицврстувања во голема дебелина (до 100 mm). 
Примена: Идеален за точни прицврстувања како што се пареата или гасните турбини, 
производителите на електрична енергија, компресорите, авионите, машините на нафта, 
кранови, машини за сечење мермер итн.
Потрошувачка: Во зависност од нанесувањето

WRM 530 GROUT  Цементна маса за фугирање за точно прицврстување

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705350 Сива
25 kg

R4

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111705502 Бела
5 kg

P111705501 Бела
25 kg
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Антиалкална фиберглас мрежа,
произведена согласно ETAG 004.
Примена: Соодветна за зајакнување на
основниот слој на надворешниот
термоизолациски систем CLIMAPLUS.
Големина на мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: Ролна 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²
Ролна/Pal.: 33

Код m²/палета Евра/m² Евра/парче

T010401600 1650

Синтетички полипропиленски влакна, кои се ефикасни во мали
дози. За водонепропустливи бетонски резервоари,
хидроизолирачки фуги, засилени премази, антитриечки подови
итн. Произведен само од чист полипропилен без 
пластификатори. Благодарение на специјалната површинска 
обработка, се разградува многу лесно на 300 милиони по килограм (во 6 mm).
Пакув.: 0,9 kg / 6 mm

Код Евра/Пакув.

T411001420

Тежина 110 g/m²

Димензии

1 m висина x 50 m 
должина
0,25 m висина x 50 m 
должина

Опис 10x10 mm Сина

Пакување 30 ролни или
1500m² од палета

Пакув. Парчиња/
кутија Код Евра/m² Евра/

парче

Ролна 1m 
висина x 50m 

должина
50 x 1 T010000710

Евра/m

Ролна 0,25m 
висина x 50m 

должина
50 x 0,25 T010000700

Тежина 223 g/m²
Димензии 0,23 x 50 m

Опис 10 x 10 mm

Пакув. Ролна

Код Парчиња/кутија Евра/m Евра/парче

T010402300 4

Антиалкална фиберглас мрежа, произведена 
согласно ETAG 004.
Примена: Соодветна за зајакнување 
на основниот слој на надворешниот 
термоизолациски систем CLIMAPLUS.
Големина на мрежа: 4 x 4,5 mm
Димензии: ролна 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²

ETICS Мрежа (145 g/m²)

ETICS Мрежа (160 g/m²)

АНТИАЛКАЛНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА ПРЕМАЗИ (110 g/m²)

Правила
за правилна примена на малтери за поправка

•  Отстранете ги сите оштетени делови од бетонот се додека не 
најдете здрава подлога

•  Откриете ги целосно челичните засилувања таму каде ќе се 
направат поправките за да можат да се премачкат со WRM 510

•  Отстранете ја рѓата од челичното засилување со користење на 
чекан, четка, песок или иглест пиштол, зависно од големината 
и степенот на корозијата

•  Измијте и исчите ја површината (бетон и засилување) со вода 
под притисок

•  За поправка, цементните површини ќе треба да бидат 
наводенети и вишокот вода да биде отстранет.

•  Во текот на примената обезбедете отстранување на воздухот, 
со цел да се избегне формирање на воздушни меури на 
површината на бетонот и арматурата

•    Подготвените површини треба да бидат заштитени од брзо 
испарување, особено во текот на летните месеци, со цел да се 
избегне формирање на пукнатини. Исплакнете малку со вода 
или покријте со влажна крпа

•  Производот треба да се применува кога температурата е меѓу 
+5°C и +35°C, и не треба да се применува кога врне дожд

•  Во високи температури времето на поставување е побрзо, 
редуцирајќи ја обработливоста на материјалот. Во ниски 
температури времето на поставување е побавно

•  Се препорачува да се одржува површината влажна и да се 
избегнува брзо испарување, особено во време на високи 
температури или под директно изложување на силно сончево 
зрачење

ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА ЅИДНО ЗАСИЛУВАЊЕ (223 g/m²)

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ФИБЕР ВЛАКНА

Детални упатства можат да се најдат во техничката документација и на вебстраната на компанијата: www.thrakon.gr/en

Код m²/палета Евра/m² Евра/парче

T010401450 1650
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  Суви малтери

   Малтери за ѕидање

   THRAKON Мини силос

  Комплементарни производи

Предности

•   Произведени со кварцен песок

• Ја одвраќаат водата

•  Брза примена со одлична 
обработливост

•  Ги заменуваат традиционалните 
малтери

• Висока издржливост

•  Сертификација CE, според EN 998-1 
и EN 998-2 (малтери за ѕидови)

•  Зголемен профит за претприемачите 
и работните екипи

•  Високи перформанси и издржливост

•  Перфектен завршеток и импресивни 
мазни површини

•  Дозволуваат на површините да 
“дишат”

•  Се применуваат со континуирано 
мешање

•  Малтери и премази за надворешна и 
внатрешна употреба со импресивна 
палета на примени
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Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111880025 Сива 
25 kg

P111880040 Сива
40 kg

P111880000
Сива 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111820325 Сива 
25 kg

P111820440 Сива 
40 kg

P111820425
Сива 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111810525 Бела 
25 kg

P111490490 Бела 
40 kg

P111810120
Бела 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111810625 Бела 
25 kg

P111810440 Бела 
40 kg

P111810130
Бела 

Голема 
вреќа

Малтер за завршен слој со кварцен песок, без 
сол и нечистотии. Ги штити хемиските својства 
на материјалот за поврзување. 
Примена: Соодветен за завршување на 
површина. Се применува после основниот слој 
на малтер GHP 210. Дебелината на примената 
по слој е: 
• 3-5 mm за FHP 225-2
• 5-7 mm за FHP 225-3 
Потрошувачка:  
FHP 221-2:3-4 Kg/ m2 по 3 mm
FHP 221-3:5-6 Kg/ m2 по 5mm
Макс големина на зрно:  
FHP 221-2 : 0.5 mm Макс
FHP 221-3: 1.4 mm Макс
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111490440 Бела 
25 kg

P111810240 Бела 
40 kg

P111810110
Бела 

Голема 
вреќа

Спреј малтер за припрема на површината, 
кој функционира како мост за да се подобри 
лепливост за следните слоеви на малтер.
Примена: Се користи за сите видови на 
површини. Соодветен за примена на површини 
од бетон, ѕидови (тули, бетонски блокови, 
поробетон, итн), тавани и за површини покриени 
со изолациски табли.
Потрошувачка: 5 kg / mm² за дебелина од 0,5 cm 
апликација.
Макс големина на зрно: 3.5 mm макс  
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Основен малтер со многу силна лепливост на 
сите нормални супстрати, поради составот од 
кварцен песок. Нуди одлична обработливост, 
висока сила, без формирање на пукнатини. 
Примена: Соодветен за пополнување и 
израмнување на површина пред примена 
на завршен слој или декоративни слој. Се 
применува после тенок слој спреј малтер 
THRAKON SHP 205. 
Потрошувачка: 14-15 kg / m2 за 1,0 cm 
дебелина на примена 
Макс големина на зрно: 2.5 mm Макс
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Завршен слој малтер. Составот од бел мермер
придонесува за соодветен мазен снежно 
бел резултат. Дава една одлично оценета 
гранулометрија.
Примена: Соодветен за завршување на 
површината. Се применува после основниот слој 
на малтер GHP 210.
Дебелината на примената по слој е:  
• 3-5 mm за FHP 225-0 
• 5-7 mm за FHP 225-1
Потрошувачка:  FHP 225-0:3-4 Kg/m2 по 3 mm 

FHP 225-1:5-6 Kg/m2 по 5mm
Макс големина на зрно:  FHP 225-0: 0.5 mm 

Макс 
FHP 225-1: 1.4 mm 
Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Водоотпорен, завршен слој на малтер. Составот 
од бел мермер придонесува за соодветен мазен 
снежно бел резултат.
Примена: Соодветен за завршување на површини. 
Се применува после основниот слој на малтер GHP 
210. Дебелината на примената по слој е:
• 3-5 mm - FHP 225-0 WR
• 5-7 mm - FHP 225-1 WR
Потрошувачка:  
FHP 225-0 WR: 3-4 kg/m² по 3 mm 
FHP 225-1 WR: 5-6 kg/m² по 5 mm
Макс големина на зрно:  
FHP 225-0 WR: 0.5 mm Макс 
FHP 225-1 WR: 1.4 mm Макс
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Малтер за завршен слој со кварцен песок. 
Идеален за крајбрежните области и локации со 
зголемена влажност.
Примена: Соодветен за завршување на 
површина. Се применува после основниот слој 
на малтер GHP 210. Дебелината на примената 
по слој е: 
• 3-5 mm - FHP 221-2 WR
• 5-7 mm - FHP 221-3 WR
Потрошувачка:  
FHP 221-2 WR: 3-4 kg/m² за 3 mm 
FHP 221-3 WR: 5-6 kg/m² за 5 mm
Макс големина на зрно:  
FHP 221-2: WR 0.5 mm Макс 
FHP 221-3 WR: 1.4 mm Макс
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111810325 Бела 
25 kg

P111810140 Бела 
40 kg

P111810100
Бела 

Голема 
вреќа

Се доставува и во силос

SHP 205 Спреј малтер

GHP 210 Малтер за основен слој

FHP 225 Малтер за завршен слој со мермер

FHP 225 WR Водоотпорен малтер за завршен слој со мермер

FHP 221 Малтер за завршен слој со кварцен песок

FHP 221 WR Водоотпорен малтер за завршен слој со кварцен песок
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Готов гипсен малтер за еден слој. Извонредниот 
квалитет на гипсениот состав обезбедува 
одлична лепливост на подлогата. Израмнување 
и мазнење со една употреба и снежно бела 
завршна површина.
Примена: Соодветен за внатрешни површини (ѕидови 
и тавани) на подлоги како што се тула, поробетон, 
изложен бетон, изолациски плочи итн.
Потрошувачка: 8-10 kg / m2 по 1 cm слој.
Макс големина на зрно: 1.25 mm Макс.
30 kg: Парчиња/Пал.: 40

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111840125 Бела 
25 kg

P111840440 Бела 
40 kg

P111840940
Бела 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111840025 Бела 
25 kg

P111840540 Бела 
40 kg

P111840840
Бела 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

T010002601 Бела 
30 kg

Еднорачен малтер која го заменува 
основниот слој на малтер и завршниот слој 
на малтер. Обезбедува израмнување и 
мазнење со една рака употреба. Составот 
од бел мермер придонесува за соодветен 
мазен снежно бел резултат.
Примена: Се применува како еден 
слој малтер на тенок слој спреј малтер 
THRAKON SHP 205.
Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс 
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Бел, водоотпорен, еднорачен малтер кој го 
заменува основниот слој на малтер и завршниот 
слој на малтер. Обезбедува израмнување и 
мазнење со една рака употреба. Составот од бел 
мермер придонесува за соодветен мазен снежно 
бел резултат. Идеален за крајбрежни области и 
општо за локации со зголемена влажност.
Примена: Се применува како еднослоен малтер 
над тенкиот слој на THRAKON SHP 205 спреј 
малтерот.
Потрошувачка: 13-15 kg / m² за дебелина од 1 cm.
Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс
25 kg: Парчиња/Пал.: 60
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Еднорачен малтер која го заменува основниот 
слој на малтер и завршниот слој на малтер. 
Со одлична лепливост, овозможува во исто 
време израмнување и измазнување со едно 
поминување. Се произведува во 2 вида:
• NHP 250 – 1: Сива 
• NHP  250 – 2: Бела
Примена: Се применува како еден слој малтер 
на тенок слој спреј малтер THRAKON SHP 205. 
Потрошувачка: 14 kg m2 за 1cm дебелина
Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Малтер за завршна рака со кварцен песок, 
со дополнителна водоодбивност.Го заменува 
основниот слој на малтер и завршниот слој 
на малтер. Одлична лепливост, обезбедува 
израмнување и мазнење со една примена. 
Идеален за крајбрежни области и за локации со 
зголемена влажност. Се произведува во 2 вида:
• NHP 250-1 WR: Гри • NHP 250-2 WR: Бела
Примена: Се применува како еден слој малтер на 
тенок слој спреј малтер THRAKON SHP 205.
Потрошувачка: 14 kg/m² per 1cm дебелина
Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111840140 Сива 
40 kg

P111840340 Бела
 40 kg

P111490520
Сива 

Голема 
вреќа

P111490510
Бела 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111840040 Сива 
40 kg

P111840240 Бела 
40 kg

P111840640
Сива 

Голема 
вреќа

P111840740
Бела 

Голема 
вреќа

Гипсен малтер за брзо поставување, 
соодветен за брзи поправки како што се 
поправките на вертикални површини. Дава 
снежно бел резултат.
Примена: идеален за поддршка, градење, 
мермерни декорации, како заштитен слој (на 
пример привремено мермерно покривање) а 
се вмешува и со други градежни материјали.
30 kg: Парчиња/Пал.: 40

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

T010002611 Бела 
5 kg

T010002610 Бела 
30 kg

NHP 250 Малтер за една рака со кварцен песок

NHP 250 WR Водоотпорен малтер за една рака со кварцен песок

NHP 255 Малтер за една рака со мермер

NHP 255 WR Водоотпорен малтер за една рака со мермер

NHP 260 Гипсен малтер за мешалки

NHP 261 GYPSUM Малтери за градење
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Малтер готов за мешање,на база на цемент, 
засилен со полимерни адитиви за брзи и 
поедноставени градежни примени. 
Примена: Соодветен за изградба на структурни 
елементи, како што се ѕидови од тули, цементни 
блокови, камен, тротоарни плочи и други 
вообичајни градежни материјали.
Потрошувачка: Индикативна потрошувачка за 
тули со димензии 12x9x19cm: 23 kg / m³
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

PAW 290 е полимерен модификуван цементен
еднокомпонентен малтер. 
Примена: За изградба на структурни елементи 
направени од автоклавен аериран бетон 
(YTONG, ALFABLOK).
Потрошувачка: 1 вреќа од 25 килограми по 1,25 
m³ аериран бетон.
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111850040 Сива
40 kg

P111850000
Сива 

Голема 
вреќа

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111492901 Бела 
25 kg

Малтер со висока сила, соодветен за спремање 
на малтер за основен слој. Се состои од 
сив цемент, вар, пополнувачи и адитиви за 
подобрување. Мајсторот единствено додава 
инертен материјал (на пример, песок, мермер).
Мешање:  
• 28% од тежината BLK 280 и 72% песок
• 77 килограми песок или
• 33 лопати песок

Код Пакув. Евра/kg

P111890032 Голема 
вреќа

Иновативен материјал од гранулиран ААБ. 
Нуди одлична термичка и звучна изолација, 
како и заштита од пожар поради посебните 
карактеристики и предности на поробетон. 
Предност од мала тежина.
Примена: Соодветен за полнење на подови и 
други термозвучни изолациски работи.
Дебелина на примена: 10-60 mm
Потрошувачка: 10 L/m²/cm
Технички карактеристики: Густина: 440 kg/m3 Макс големина на зрно: 0 - 4.0 mm
*Автоклавен Аериран Бетон (поробетон)

Код Пакув. Евра/m3 Евра/парче

P111890031 Голема 
вреќа

Малтер снежно бел, податлив, со бавно 
поставување, за уметнички дела (керамика).
Примена: Се користи за создавање на 
декоративни делови. Исто така е погоден за 
изработка на гипс објекти и модели во форми.
5 kg: Парче/кутија: 4

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P110840263 Бела 
5 kg

Гипсен малтер готов за мешање, идеален за 
малтерисување со рака. Многу добра лепливост 
на сите вообичаени подлоги и истовремено 
погоден за израмнување и завршување на 
површините во еден слој.
Примена: Соодветен за примена на внатрешни 
тавани и покриви, на тули, поробетон, изложен 
бетон, итн.
Потрошувачка: 8 kg/m²/cm
30 kg: Парчиња/Пал.: 40

Исушен, филтриран и категоризиран 
во разни категории на гранулометрија, 
кварцен песок. Одлична обработливост 
и со пониска апсорбција на вода. Не 
содржи соли или страни честички.
Примена: Соодветен за разни 
градежни и други намени, како што се 
индустриски подови, кошулици, плочи, 
цевки, блокови, филтри за вода за 
пиење и индустриска вода, дренажни 
конструкции, градинарството, 
спортски проекти, итн.
Макс големина на зрно: 
 Νο 1: 0.2 - 0.5 mm 
Νο 2: 0.5 - 0.7 mm 
Νο 3: 0.7 - 1.4 mm 
Νο 4: 1.4 - 2.5 mm 
Νο 5: 2.5 - 3.5 mm
25 kg: Парчиња/Пал.: 54

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

T010002620 Бела 
30 kg

Код Пакув. Големина Евра/kg Евра/парче

P111800010 25 kg No.1
P111800020 25 kg No.2
P111800030 25 kg No.3
P111800040 25 kg No.4
P111800050 25 kg No.5

P111801000 Голема 
вреќа No.1

P111802000 Голема 
вреќа No.2

P111803000 Голема 
вреќа No.3

P111804000 Голема 
вреќа No.4

P111490570 Голема 
вреќа No.5

NHP 262 HANDY Гипсен малтер за рачна употреба

NHP 263 ART GYPSUM 

QZS 700 Кварцен песок

BLK 270 Термозвучна изолација од ААБ* гранули

BLK 280 Полуготов малтер за основен слој

MIX 280 Малтер за ѕидови

PAW 290 Лепило за автоклавни блокови од аериран бетон (A.A.C.)

Код Евра/парче

T010000812 По барање

THRAKON МИНИ силос, е мало, лесно на поставување, сило, 
соодветно за чување суви малтери и мешавина во сурова 
форма. Достапно во волумена големина: 6m³ и 11m³.

•Производите кои можат да се користат го носат сило симболот

THRAKON Мини силос

THRAKON Силос
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Малтери

Правила
за правилно малтерисување

•  Избегнувајте големи дебелини на примена (> 2 см) во еден 
слој. За поголеми дебелини применувајте два или повеќе 
слоеви од ист малтер, со примена на вториот слој штом 
првиот е се уште свеж (метод «влажно на влажно»)

•  Мазнење на површини со малтер за основен слој (или 
една рака малтер), а не со спреј малтер или со малтер за 
завршен слој 

•  Секој слој на малтер се применува после целосното 
сушење на претходниот слој (> 20 дена) 

•  Истријте ја површината за да се намалат трендовите и 
контракциите 

• Не користете премногу вода кога го третирате малтерот 

•  Одржете ги постојните споеви (каде што се достапни) 
или создадете експанзиски споеви на секои 4м, кога се 
малтерисуваат големи површини 

•  Во места каде постои ризик за зголемување на 
влажноста, применете соодветна мембрана 

•  Покривајте ги горните рабови на малтерисаните површини 
(како парапети) со мермерни прагови и применете 
профили против мувла на сапечатувањата на прозорците 
за да се избегне прекумерно влажнење на малтерисаните 
површини 

•  Свежо малтерисаните површини треба да се заштитуваат 
од дожд, студ, силни ветрови и интензивно сончево 
зрачење 

•  Во текот на примената и во следните 24 часа, 
температурата на амбиентот и температурата на 
супстратот треба да биде меѓу +5 и +35° C 

•  Во текот на летните месеци, прскајте ги малтерисуваните 
површини полека со вода за следните 2-3 дена по 
примената

Детални упатства можат да се најдат во техничката документација и на вебстраната на компанијата: www.thrakon.gr/en

Комплементарни производи

Ширина на мрежата 100 cm:
Фиберглас за зајакнување на универзални
смеси за запечатување кои се шираат
(пример FLX 380, FLX 382, FLX 385) особено
за тешки случаи со повеќе пукнатини.
Тежина: 70 g / m2.
Опис: 1 x 2 mm.
Димензии: Ролна 1 m x 50 m
Ролна/палета: 33

Код Евра/m2 Евра/Ролна

T010400700

ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (70 g/m²)

Синтетички полипропиленски влакна, кои се ефикасни 
во мали дози. За водонепропустливи бетонски 
резервоари, хидроизолирачки фуги, засилени премази, 
антиштриечки подови итн. Произведен само чист 
полипропилен без пластификатори. Благодарение на 
специјалната површинска обработка, се разградува 
многу лесно на 300 милиони по килограм (во 6 mm).
Пакув.: 0,9 kg / 6 mm

Код Евра/Пакув.

T411001420

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ФИБЕР ВЛАКНА

Тежина 110 g/m²

Димензии

1 m висина x 50 m 
должина
0,25 m висина x 50 m 
должина

Опис 10x10 mm Сина

Пакување 30 ролни или 1500 m²
по палета

Пакув. Парчиња/
кутија Код Евра/m² Евра/

парче

Ролна 1m 
висина x 50m 

должина
50 x 1 T010000710

Евра/m

Ролна 0,25m 
висина x 50m 

должина
50 x 0,25 T010000700

АНТИАЛКАЛНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (110 g/m²)
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Подни кошулици
  Подни кошулици на  
цементна основа

   Подни кошулици на  
епоксидна основа

 Премази

  Комплементарни  
производи

Предности

•  Состав од кварцен песок

• Сертифицирани со CE

•  Произведени и испитани според  
ΕΝ 13813

•  Мазни површини со голема  
цврстина

•  Самонивелирачки (NSF 610-NSF 611) 
и лесно термоизолациони (NSD 620)

•   Се издвојуваат за својства на 
термоизолација и мала тежина

•  Висока компресија и сила за 
свиткување – Брза примена

•  Соодветни за пополнување и 
нивелирање на постоечки подни 
слоеви

•  Се препорачуваат за создавање на 
кровните косини и за надворешни 
места или рампи

•  Соодветни за примени на коси 
супстрати

•  Зацврстувач на површини  
со голема сила
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Подни кошулици

NSD 600 е цементен малтер спремен за 
мешање, погоден за полнење и израмнување 
на подот. Се состои од избран кварцен песок 
со 2.5mm максималната големина на зрно. 
Примена: Се применува во дебелина од 3-10 
см. Се препорачува за:
• создавање на косини на рамни покриви и надворешни места• 
рампи • изработка на бетонски подови за поставување на било кој 
вид на плочки, мермер, декоративни материјали или паркет 
• внатрешни и надворешни површини. 
Потрошувачка: 15-17 kg / m² сув малтер за дебелина од 1cm
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

NSF 610 е самонивелирачки малтер на база на 
цемент за мазнење и нивелирање на подови. 
Се состои од цемент, кварцен песок со 0,5 mm 
максимум зрно и адитиви.
Примена: Се применува во дебелина од 0.5-
10 мм. Соодветен за изградба на самонивелирачки 
подови, за подготовка, со цел да се постави тепих од 
ѕид до ѕид, плочки, залепени или не, пластични или 
дрвени подови. Завршната површина може целосно да 
се остави непокриена или да се бојадиса.
Потрошувачка: 18 kg / m² за дебелина од 1 cm.
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

NSF 611 е самонивелирачки малтер, на база 
на цемент, за мазнење и нивелирање на 
подови. Се состои од цемент, кварцен песок 
со 3,5 мм максимум зрно и адитиви. 
Примена: Се применува во дебелина од 1-4 см. 
Соодветен за изградба на самонивелирачки подови, 
за подготовка, со цел да се постави тепих од ѕид до 
ѕид, плочки, залепени или не пластични или дрвени 
подови. Завршната површина може целосно да се 
остави непокриена или да се бојадиса. 
Потрошувачка: 18 kg / m² за дебелина од 1 cm.
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111902040 40 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111903125 25 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111903225 25 kg

NSD 620 е еден малтер спремен за мешање 
со мала тежина, соодветен за полнење и 
израмнување на подови со термоизолациски 
својства. Се состои од цемент, зрна од кршен 
ААБ, кварцен песок со 3,5 mm максимум зрна 
и адитиви.
Примена: Се препорачува за изградба на бетонски подови пред 
поставување на било кој вид на плочки, мермер, декоративни 
материјали или паркет.
Потрошувачка: 10-11 kg / m² сув малтер за дебелина од 1 cm.
Време на испорака: 10 дена
30 kg: Парче/кутија: 40

NSH 650 полимеричен модифициран 
зацврстувач на површини, на база на цемент, 
за подни кошулици.
Примена: Соодветен за примени кои бараат 
висока механичка сила. Се состои од цемент, 
кварцен песок, пигменти и адитиви.
Се произведува во 3 бои:
• NSH 650 - Жолта
• NSH 650 – Сива
• NSH 650 - Црвена
Потрошувачка: 5-7 kg/m²
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111902030 30 kg

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111900040 Гри
40 kg

P111900140 Црвена
40 kg

P111900240 Жолта
40 kg

NSD 600 Подна кошулица на база на цемент 3 - 10 cm

NSF 610 Самонивелирача кошулица за подови до 10 mm

NSF 611 Самонивелирачка кошулица за подови 1 - 4 cm

NSD 620 Термоизолациски кошулица за подови со мала тежина 3 - 20 cm

NSH 650 Зацврстувач на површини

Подни кошулици на цементна основа
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Подни кошулици

Двокомпонентен епоксиден систем без 
растворувачи за изработка на подови со висока 
механичка сила и висока отпорност на хемикалии 
(масла, бази, разредена киселина, итн). Достапно 
и во: RAL 9003 (Сигнал бела), RAL 1015 (Светло 
Слонова), RAL 7047 (Телесиво 4), RAL 7040 
(Window сива боја), RAL 3009 (оксид црвено).
Примена: Идеален за примена на подни 
површини во индустриските области, гаражи, паркинзи, 
лаборатории и воопшто за секоја примена која бара 
висока механичка сила и отпорност на хемикалии.
Потрошувачка:  За 1 mm: 0,9 kg/m2 смола + 0,65 kg/m2 
кварцен песок qzs 700 epox (сооднос nef 703 epoxfloor 
platinium: кварцен песок = 1:0,7-0,8)

Двокомпонентен епоксиден премаз со база на 
вода, идеален за подготовка на површини пред 
епоксидни подни примени. Површината треба да 
содржи влага <8%.
Примена: Идеален за подготовка на подлоги 
пред примена на епоксидни подни системи 
во индустриските области, гаражи, паркинзи, 
лаборатории и воопшто за секоја примена која 
бара висока механичка сила и отпорност на 
хемикалии.
Потрошувачка: 120-160 g/m2 за слој 
(во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Двокомпонентен епоксиден премаз со база на 
раствор, идеален за подготовка на површини 
пред епоксидни подни примени. Површината 
треба да содржи влага <4%.
Примена: Идеален за подготовка на подлоги 
пред примена на епоксидни подни системи 
во индустриските области, гаражи, паркинзи, 
лаборатории и воопшто за секоја примена која 
бара висока механичка сила и отпорност на 
хемикалии.
Потрошувачка: 120-160 g/m2 за слој 
(во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Двокомпонентен епоксиден премаз без раствор, 
идеален за подготовка на површини пред 
епоксидни подни примени. Идеален за примена 
на нови бетонски површини (не постари од 
28 дена) или за подни површини со престојни 
проблеми со влага.
Примена: Идеален за подготовка на подлоги 
пред примена на епоксидни подни системи 
во индустриските области, гаражи, паркинзи, 
лаборатории и воопшто за секоја примена која 
бара висока механичка сила и отпорност на 
хемикалии.
Потрошувачка: 400-500 g/m за слој 
(во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Код Пакув. Евра/парче

P111900714
Пакув. 7kg

Комп. A: 5Kg
Комп. B: 2Kg

Код Пакув. Евра/парче

P121610002
Пакув. 12,7kg
Комп. A: 10Kg
Комп. B: 2,7Kg

Код Пакув. Евра/парче

P111900710
Пакув. 10kg
Комп. A: 7Kg
Комп. B: 3Kg

Код Пакув. Евра/парче

P111900712
Пакув. 5kg

Комп. A: 3,6Kg
Комп. B: 1,4Kg

Двокомпонентен епоксиден систем без 
растворувачи за изработка на подови со висока 
механичка сила и висока отпорност на хемикалии 
(масла, бази, разредена киселина, итн). Погоден за 
примени кои бараат постојан контакт со храната. 
Достапно и во: RAL 9003 (Сигнал бела), RAL 1015 
(Светло Слонова), RAL 7047 (Телесиво 4), RAL 7040 
(Window сива боја), RAL 3009 (оксид црвено).
Примена: Идеален за примена на подни површини 
во индустриските области, гаражи, паркинзи, 
лаборатории и воопшто за секоја примена која 
бара висока механичка сила и отпорност на 
хемикалии.
Потрошувачка:  За 1 mm: 0,8 kg/m2 смола + 0,8 kg/
m2 кварцен песок qzs 700 epox (сооднос nef 700 
epoxfloor diamond:кварцен песок = 1:1)

Код Пакув. Евра/парче

P121610001
Пакув. 13,5kg
Комп. A: 10Kg
Комп. B: 3,5Kg

Погоден за 
примени кои 

бараат постојан 
контакт со 

храната

NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND  Епоксиден систем за подни површини без 
растворувачи

NLX 710 PRIM  Двокомпонентен епоксиден премаз

NLX 712 MOIST PRIM  Двокомпонентен епоксиден премаз без растворувач, 
анти-осмотски

NLX 714 AQUA PRIM  Двокомпонентен епоксиден премаз базиран на вода

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM  Епоксиден систем за подни површини без 
растворувачи

Подни кошулици на епоксидна основа Премази
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Подни кошулици

Детални упатства можат да се најдат во техничката документација и на вебстраната на компанијата: www.thrakon.gr/en

Чист кварцен песок со просечна гранулометрија 
од 260 mm.
Примена: Идеален за распростување на 
свежи применети THRAKON епоксидни подни 
производи, со цел создавање на површина 
со противлизгачки ефект. Потрошувачката 
на кварцен песок зависи од тоа колку 
противлизгачки сакаме да биде финалната 
површината.
Потрошувачка: Во зависност од нанесувањето

Разредувач за THRAKON епоксидни системи. 
Примена: Идеален за чистење на епоксидни 
подови (откако применетиот производ е 
исушен). Исто така, може да се користи за 
чистење на алатот, по изведување на работата.
Потрошувачка: Во зависност од нанесувањето

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P121070902 5 L

Код Пакув. Евра/kg Евра/парче

P111800025 25 kg

Двокомпонентен епоксиден премаз без раствор, 
идеален за подготовка на површини пред 
епоксидни подни примени. Површината треба да 
содржи влага <4%.
Примена: Идеален за подготовка на подлоги 
пред примена на епоксидни подни системи 
во индустриските области, гаражи, паркинзи, 
лаборатории и воопшто за секоја примена која 
бара висока механичка сила и отпорност на 
хемикалии.
Потрошувачка: 200-300 g/m2 за слој  
(во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Код Пакув. Евра/парче

P111900716
Пакув. 10kg

Комп. A: 6,7Kg
Комп. B: 3,3Kg

Правила
за правилна употреба на подна кошулица
•  Бетонот мора да биде сув, цврст, 

ослободен од страни честички, прашина, 
бои, восок и масла 

•  Големите празнини мора да се 
покриваат/пополнуваат соодветно пред 
примената 

•  После миењето и сушењето на 
супстратот, ќе треба да се покрие со 
акрилна подлога GLX 290, разредена: 3 
дела вода: 1 дел подлога 

•  Абсорбирањето како и старите 
површини, треба да се стабилизираат со 
користење на истата подлога

•  Применете го производот после 
целосното сушење на подлогата (околу 
2-6 часа)

•  Профилите за нивелирање мора да се 
отстранат веднаш после примената 

•  Во екстремни услови (високи 
температури) кога производот брзо 
се суши, неопходно е плакнење на 
површините со вода во наредните два 
дена. 

•  Дозволете му на производот да се исуши 
целосно пред да почнете со следни 
примени 

•  Во текот на примената и за следните 24 
часа, температурата и супстратите треба 
да се меѓу +5°C и +35°C

NLX 716 SPECIAL PRIM  Двокомпонентен епоксиден премаз без растворувачи

EF SOLV  Разредувач за подни епоксидни системи

QZS 700 EPOX  Кварцен песок за епоксидни подни системи

Комплементарни производи

ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА ПОДНИ КОШУЛИЦИ 130 g / m2

Фиберглас мрежа за примена на подни 
кожулици (40 mm x 40 mm).
Парче/кутија: 15

Код Димензии Евра/m2 Евра/парче

Ролна
1 m x 50 m



A
ANTI-LIME Пластификатор -  
Ретардер За Малтери 87
ANTI-MOULD  
Силикон Против Мувла 91

B
BACKER ROD Подржувачка Прачка 
За Затворање На Саставите 71
BLK 270 Термозвучна  
Изолација Од АAB Гранули 112
BLK 280 Полуготов Малтер За 
Основен Слој 113
BONUS Економична Акрилна 
Емулзиска Боја 38
BONUS Економична  
Емулзиска Боја 39

C
CARMYDUR Зацврстувач 75
CARMYFIX CM-233  
Силно Контактно Лепило 75
CARMYFIX CM-43 Контактно  
Лепило – Општа Употреба 74
CARMYFIX CM-54 Контактно  
Лепило Издржливо На Топлина 74
CARMYFIX CM-888 Проѕирно 
Полиуретанско Лепило 75
CARMYPAINT RP-10 Боја За 
Обележување На Патишта 49
CARMYPOX EG-10  
Епоксидно Лепило – Глет Маса  76
CARMYSAIL Боја 50, 90
CARMYSAIL PRIMER  
Епоксидна Подлога 50, 90
CEM EXPRESS  
Цемент Со Брза Реакција 103
CEM I 42,5 R & 52,5 N Цемент 
Портланд Со Висока Сила 103
Chiffon Хидроизолација 85
CLIMAPLUS  
Заштрафени Челични Типли 18
CLIMAPLUS  
Мрежа (160 g/m²) 10,30,103
CLIMAPLUS Стартер Профил 21
CLIMAPLUS FIX Полиуретанска  
Пена - Рачна Употреба 22
CLIMAPLUS FIX Полиуретанска  
Пена – Употреба Со Пиштол 22
Climaplus Thermo  
Типли за фасаден систем  17
CM-121 Лепило За Дрво 75
CM-141 Гранулирано Лепило  
За Дрво 75
CM-AM Магнетско Лепило  
На База На Акрил 76
CM-PK Лепило За Паркет 76

D
DEC 424 SCRATCH  
Бел Неоргански Малтер 14
DEC 425 RILLEN  
Бел Неоргански Малтер 14
DEC 428 POLYPLAST  
Декоративен Акрилен Малтер  13
DEC 431 FINE Акрилен Малтер  
Со Фина Текстура 13
DEC 433 MOZAIC Мозаичен 
Декоративен Малтер 13
DEC 438 SILICONE Обоен 
Силиконски Малтер  14
DEC 440 ROLLER Бел  
Декоративен Неоргански Малтер 16
DEC 470 Ситно-Грануларен Глет  
- За Внатрешна Употреба 16

DEC 480 Глет- За Внатрешна И 
Надворешна Употреба 16
DEC 485 GYPSUM FILLER  
Глет Маса За Гипскартон Споеви 16
DECOR Малтер За Полирана 
Цементна Кошулица – 
двокомпонентен 28
DECOR ART  
Боење Во Течна Форма 28
DECOR ART SUPERIOR  
Пигмент Во Течна Форма За  
Decor Superior микроцемент 29
DECOR FINE PLUS Декоративен  
Слој Во Форма На Паста 29
DECOR PRIM Импрегнирачка 
Подлога За Полирана Цементна 
кошулица 30
DECOR PROTECT Лак На База 
На Вода За Заштита На Полирана 
цементна кошулица 30
DECOR PU VARNISH  
Полиуретански Лак-2компонентен,  
за микроцементот 30 
DECOR SUPERIOR Три Компонентна 
(епоксидна )полирана Цементна 
кошулица 29
DSF 300 FLEX HYDROSTOP 
Еластомерна Хидроизолациска 
Мембрана 82
DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY 
Маса За Хидроизолација Со 
Кристализирачки Ефект 80
DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX 
Водонепропустлив  
Кристализирачки Додаток 80
DSF 350 FLEX Флексибилна, 
Двокомпонентна Хидроизолациска 
маса за мачкање 80
DSF 353 SUPER ELASTIC 
Двокомпонентна Хидроизолациска 
Маса За Мачкање со висока 
флексибилност 81
DSF 360 Хидроизолациска  
Кашеста Маса За Мачкање 81
DSF 363 FIBERELASTIC 
Флексибилна, Засилена Со  
Фибер, Хидроизолациска  
Маса За Мачкање 81
DSF 370 Хидроизолациски  
Малтер На Цементна Основа 82

Е
EF SOLV Разредувач За Подни 
Епоксидни Системи 122
ELASTO PU  
Полиуретанско Лепило 92
EPOSHIELD INJECT S Инектирачка, 
Двокомпонентна Епоксидна  
Смола Погодна За Пукнатини Со 
Ширина 0,1-3,0 mm 100
EPOSHIELD INJECT W Инектирачка, 
Двокомпонентна Епоксидна  
Смола За Пукнатини > 3.0 mm 
- За Сврзување  100
ETICS Мрежа (145 g/m²)  10,104
ETICS Мрежа (160 g/m²) 104

F
FHP 221 Малтер За Завршен  
Слој Со Кварцен Песок 108
FHP 221 WR Водоотпорен  
Малтер За Завршен Слој  
Со Кварцен Песок 108
FHP 225 Малтер За Завршен  
Слој Со Мермер 108
FHP 225 WR Водоотпорен Малтер  
За Завршен Слој Со Мермер 108
FKW 134 Лепило За Брзо 
Поплочување  65

FLX 380 ROOF SEALER 
Еластомерична Хидроизолациска 
Мембрана 82
FLX 382 PLUS Еластомерна, 
Хидроизолациона Мембрана Со 
Влакна  83
FLX 385 HYBRID Хибридна, 
Еластомерна Хидроизолациска 
Мембрана Без Растворувачи 83
FLX 388 PU ПУ Мембрана  
На Водена База 83
FLX 390 POROUS PRIMER  
Проѕирна Pu Подлога За 
Апсорбирачки Површини 84
FLX 390 PU Еластична Мембрана  
На Полиуретанска Основа (1K) 84
FLX 390 PU PRIMER Проѕирна 
Епоксидна Подлога (2K) За 
Неапсорбирачки Површини  84
FLX 390 TOP COAT Полиуретанска 
Еластична Мембрана  85
FMF 150 Фуга За Плочки - Засилени 
Технички Карактеристики  
И Одлична Обработливост  67
FMF 155 Двокомпонентна  
Епоксидна Фуга – Висока Отпорност 
За Специјални Градби И Бизнис 
Области 69
FMF 160 LUX Порцеланска Фуга 70
FSW 140  
Малтер за огноотпорни тули 66

G
GHP 210 Малтер За Основен Слој  108
GLX 190 Акрилна Подлога  
Со Гранули Од Кварц За Плочки  
И Мозаик  74
GLX 290 Акрилна Подлога  
– Проѕирна  87
GLX 292 FLEX PRIM Aкрилна  
Подлога – Висока Пенетрација  40, 88
GLX 298 Подлога На База На Акрил 
За Подобрување На Силата На 
Лепливост На Малтерот 88
GLX 494 PRIM  
Акрилна Подлога – Проѕирна  11
GLX 496 ACRYL  
Акрилна Подлога – Бела  11
GLX 498 SIL PRIM Силиконска 
Подлога-Проѕирна  12

H
Hydrant Хидроизолација  85
HYDRO R Хидрофобен 
Импрегнирачки Производ  86

K
KDW 138 Лепило за стакло и 
декоративни тули  66 
Kf 12/7 & F12/7 Ленти За 
Запечатување На Споевите  86

M
MIX 280 Малтер За Ѕидови 113
MKW 136  
Лепило за мермер 66
MONOSIS IN  
Изолациона Внатрешна Боја  15, 36
MONOSIS OUT  
Изолациона Боја За Фасада  15, 36
MONOSIS ROOF Еластомерна 
Изолациона Боја За Тераси  15, 36

N
NANOSHIELD O Наномолекуларен 
Производ За Заштита На  
Површините Од Масло  86

NANOSHIELD W Наномолекуларен 
Производ За Заштита На  
Порозни Површини Од Влага  87
NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND 
Епоксиден Систем За Подни 
Површини Без Растворувачи  120
NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM 
Епоксиден Систем За Подни 
Површини Без Растворувачи  120
NEOPOR Капаче За Neopor Плочи  19
NHP 250 Малтер За Една Рака  
Со Кварцен Песок  110
NHP 250 WR Водоотпорен Малтер  
За Една Рака Со Кварцен Песок  110
NHP 255 Малтер За Една Рака  
Со Мермер  110
NHP 255 WR Водоотпорен Малтер  
За Една Рака Со Мермер  111
NHP 260 Гипсен Малтер  
За Мешалки  111
NHP 261 GYPSUM Малтери За 
Градење  111
NHP 262 HANDY Гипсен Малтер  
За Рачна Употреба 112
NHP 263 ART GYPSUM Арт Гипс  112
NLX 710 PRIM Двокомпонентен 
Епоксиден Премаз 121
NLX 712 MOIST PRIM вокомпонентен 
Епоксиден Премаз Без  
Растворувач, Анти-Осмотски  121
NLX 714 AQUA PRIM  
Двокомпонентен Епоксиден  
Премаз Базиран На Вода  121
NLX 716 SPECIAL PRIM 
Двокомпонентен Епоксиден  
Премаз Без Растворувачи  123
NSD 600 Подна Кошулица На  
База На Цемент 3 - 10 cm  118
NSD 620 Термоизолациски  
Кошулица За Подови Со Мала  
Тежина 3 - 20 cm  119
NSF 610 Самонивелирача  
Кошулица За Подови До 10 mm  118
NSF 611 Самонивелирачка  
Кошулица За Подови 1 - 4 cm  118
NSH 650 Зацврстувач На  
Површини  119

P
PAW 290 Лепило За  
Автоклавни Блокови Од  
Аериран Бетон (A.A.C.)  113
PRIMO ПВА Eмулзија 41
PRIMO Акрилна Боја За  
Бетонски Површини  40
PRIMO ECO Еколошки  
Емулзиски Бои  38
PRIMO PROFESSIONAL  
Засилена Емулзиска Боја  38
PRIMO PROFESSIONAL GRANULE 
PLASTER Декоративен Акрилен 
Малтер  12

Q
QZS 700 Кварцен Песок  112
QZS 700 EPOX Кварцен Песок  
За Епоксидни Подни Системи  122
REMOVER Отстранувач  50
REMOVER Отстранувач На Боја  
И Епоксидна Фуга  73

S
SEAL POOL Силикон За Постојан 
Контакт Со Вода  91
SHP 205 Спреј Малтер  108
SKW 112  
Лепило За Плочки  62

SKW 114 Лепило За Плочки Со 
Отпорност На Лизгање  62
SKW 116 Лепило За Плочки 
Со Отпорност На Лизгање И 
Продолжено Отворено Време  62
STATUS Акрилен Лак За Камен  48
STATUS Акрилна Подлога  41
STATUS Акрилна Подлога  89
STATUS Емајл Боја За Дрвени 
Површини  43
STATUS Емулзиска Боја  37
STATUS Емулзиски Обојувач  38
STATUS Кујна И Бања  37
STATUS Марин Подлога  46
STATUS Подлога За Емајл  42
STATUS Подлога За Конструкции  45
STATUS 100% Акрилен Кит  48
STATUS 100% Акрилна Боја  39
STATUS ALL WEATHER  
Еластомерна Хидроизолациона 
Фасадна Боја  39
STATUS AQUADROP Еколошка  
Емајл Боја На База На Вода  42
STATUS AQUAWOOD Лак За  
Заштита На Дрво На База На Вода  44
STATUS ARTISTICO Декоративна 
Глазура На База На Вода  49
STATUS BASEWOOD  
Одржувач На Дрво  43
STATUS DUKO Сјајна Емајл Боја  46
STATUS DUR Изолациска  
Подлога На База На Вода  41
STATUS DUR Изолациска Подлога  
На База На Растворувач  41, 89
STATUS DUR WATER Изолациска 
Подлога На База На Вода  89
STATUS DUROMETAL Зацврстувач  47
STATUS DUROMETAL  
Тврда Емајл Боја  47
STATUS ECO Примиум Еколошка  
Мат Емулзија  37
STATUS ECOVARN Еколошки  
Лак На База На Вода  44
STATUS EVERWOOD  
Заштитна Боја За Дрво 3 Во 1  43
STATUS GRANULE PLASTER 
Премиум Декоративен Акрилен 
Малтер  12
STATUS GRANULE PLASTER 
SILICONE Високо Квалитетен 
Декоративен Силиконски Малтер  13
STATUS LUXURIOUS Премиум 
Еколошка Кадифена Емулзија  37
STATUS METALLIC  
Декоративна Метализирана Боја  
На База На Вода  48
STATUS NAUTICAL Лак За Јахти  44
STATUS ONE COVER  
Лесен Акрилен Кит  48
STATUS POLYPRIMER Еколошка 
Повеќенаменска Подлога  42
STATUS RELIEF Текстурна 
Декоративна Боја  40
STATUS RUST PRIMER 
Антикорозивна Подлога  46
STATUS RUSTBLOCK  
Антикорозивна Сјајна Емајл Боја  47
STATUS RUSTBLOCK  
Релјефна Финална Антикорозивна 
Емајл Боја  47
STATUS SPECIAL PRIMER  
Високо Квалитетнс Акрилна  
Подлога Со Кварцен Камен  11
STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE 
Исококвалитетна Силиконска 
Подлога Со Кварцен Камен  11 

STATUS STEEL Проѕирен Лак За 
Метални Површини  45
STATUS TEAK OIL Масло За 
Одржување, Збогатено Со Восок  43
STATUS WOOD CLASSIC 
Декоративен Лак За Дрво  45
STATUSPOOL Боја За Базени  50, 90
STATUSPOOL PRIMER  
Подлога За Бојадисување  
На Базен  49,90
STATUSPOX Епоксидна Боја  49, 89

T
THC 403  
Лепило На Цементна Основа  8
THC 405 PLUS Лепило-Малтер Со 
Фибер Влакна, На Цементна Основа  8
THC 409 Лепило – Малтер Со 
Цементна Основа  8
THC 410 Лепило-Малтер, Високо 
Флексибилно, Засилено Со 
Целулозно Влакно  8
THC 410 C Лепило-Малтер Со  
Крупна Гранулација, Флексибилно, 
Збогатено Со Целулозно Влакно  9
THC 420 ORGANIC  
Лепило-Малтер, Органско,  
Збогатено Со Целулозни Влакна  9
THRAKON Силос  113
THRAKON BITU-COAT Битуменска 
Емулзија Растворлива Во Вода  94
THRAKON BITU-PRIMER  
Битуменски Лак  94
THRAKON FABRIC  
Ткаенина (60 g/m²)  95
THRAKON FINE PUTTY  
Акрилен Кит Во Патрон  22
THRAKON LATEX 296  
Полимерен Латекс За Разни 
Подобрувања На Малтери  88
THRAKON PROLEVELING SYSTEM 
Систем За Израмнување  
На Плочките  72
THRAKON PU FOAM  
Полиуретанска Пена – Рачна 
Употреба  92
THRAKON PU GUNFOAM 
Полиуретанска Пена За Пиштол  92
THRAKON PVC BOND  
Лепило За Пвц Цевки  76

V
VKW 120 Лепило За Плочки 
Со Отпорност На Лизгање За 
Неапсорбирачки Плочки  63
VKW 121 Засилено Лепило За 
Неапсорбирачки Плочки Со 
Продолжено Отворено Време  63
VKW 124 Засилено Лепило 
За Неапсорбирачки Плочки 
Со Отпорност На Лизгање И 
Продолжено Отворено Време  63
VKW 126 Еластично Лепило За 
Плочки  64 
VKW 127 Грубо Лепило За  
Плочки Со Големи Димензии  64
VKW 128 Високо Еластично  
Лепило За Плочки  64 
VKW 129 Супер Еластично  
Лепило За Плочки  65
VKW 132 Двокомпонентно  
Еластично Лепило За Плочки  65
VKW 137 Малтер за лепење  
мермер, камен и тротоарски плочи 66 
VKW 142 ACRYL Органско  
Лепило За Плочки  67
VKW 145 EPOXY Силно  
Епоксидно Лепило За Плочки  67

VLX 181 Безкиселински 
Општонаменски Агенс За Чистење  
На Споеви И Керамички Плочки  73
VLX 182 Општонаменски Агенс За 
Чистење На Споеви И Керамички 
Плочки Со Киселина  73
VLX 185 GROUT ELASTIC  
Еластична Мешавина За Фуги  73
VLX 186 Акрилен Адитив  
За Малтери – Подлога За  
Специјални Примени  74

W
WASH PRIMER  
Специјална Подлога  50
WRM 483 CEM COAT  
Фина Цементна Смеса  100
WRM 483 CEM COAT FINE  
Екстра Фина Цементна Смеса  100
WRM 500 Малтер За Поправки  
Со Брза Реакција  101
WRM 510 Антикорозивна Подлога  
За Челично Засилување  101
WRM 512 BUILD Малтер За  
Градење И Малтерисување  101
WRM 515 FIX Малтер За  
Поправка R2  101
WRM 518 Малтер За Поправки  
Со Брза Реакција R2  102
WRM 520 Малтер За Поправки  
Со Брза Реакција R3  102
WRM 525 Малтер За Поправки  
R4 Со Висока Сила, Засилен Со 
Фибер Влакна  102
WRM 530 GROUT Цементна Маса  
За Фугирање За Точно 
Прицврстување  102
WRM 550 Малтер За Поправки  
Со Брза Реакција  103

X
XPS Плочи Од Екструдиран 
Полистирен (стиродур)  9

А
Аголна Лајсна Со Мрежа  19
Алат За Сечење На  
Полистиренски Плочи (EPS/XPS)  23
Антиалкална Фиберглас Мрежа 
(110 g/m²)  114
Антиалкална Фиберглас Мрежа  
За Премази (110 g/m²)  104

Б
Биту-Стар P (-5°C)  94
Биту-Стар V (-5°C)  93

В
Внатрешен Хидроизолационен  
Агол  85

Е
Екстра Јака Аголна Лајсна Со 
Мрежа  19

З
Запчеста Глетарка  71 
Засилена Лајсна Окапница Со 
Мрежа  20
Заштрафени Челични Типли За 
Multipor  17

К
Камена Волна  
Термоизолациони Плочи  10 

Капаче За Eps Плочи  19
Клин За Плочки  71
Крст-Форма  72
Крстчиња За Плочки  71 

Л
Лајсна Окапница Со Мрежа  20
Лајсна Окапница Со  
Самолеплива Лента И Мрежа  20
Лента За Звучна Изолација  
За Multipor - 50mm  18

М
Метален Алат  19

Н
Надворешен  
Хидроизолационен Агол  85

П
Паладиен Алу (-20°C)  94
ПВЦ Клипчиња  21
Пигменти  52
Пиштол За Нанесување Лепило  93
Пиштол За Нанесување На Пена  93
Пиштол На Нанесување Силикон  93
Пластичен Алат  18 
Пластична Глетерица За  
Climaplus  23
Пластични Типли За Тули  17 
Полипропиленски Фибер  
Влакна  104, 114
Профил За Заедничка  
Дилатација  20
Профил За Сенка  20 

Р
Растворувачи  51
Рачен Алат За Сечење 
Полистиренски Плочи EPS / XPS  23

С
Скриена Лајсна Окапница Со 
Мрежа  20
Спејсери  21

Т
Типли За Climaplus Стартери  21
Типли За Товарна Суспензија  18
Типли За Цемент  18
Типли За Цементни Плочи  18

Ф
Фиберглас Мрежа (70 g/m²)  114
Фиберглас Мрежа За Ѕидно 
Засилување (223 gr/m2)  104
Фиберглас Мрежа За Подни 
Кошулици 130 g/gm  122
Флексибилен Аголен  
Профил (3.0 M)  21

Х
Хидроизолациона Фиберглас 
Мрежа (70 g/m²)  95

Ч
Челична Глетерица За Climaplus  23
Челични Типли За Тули  17

Индекс



Белешки



Белешки

THRAKON S.A.

СЕДИШТЕ:
130 Сигроу Авену, 11745, Атина
Тел: 0030 210 3633 512-3 - Факс: 0030 210 3640 230

www.thrakon.gr/mk
info@thrakon.gr

ИНОФИТА:
54-иот км на националниот пат Атина-Ламиа, Инофита, Виотиа 

ХАЛКИДОНА:
2-ри км Халкидона - Солун

ОРЕСТИАДА:
Неохори Орестиада

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА:
емаил: info@thrakon.gr

БАНКАРСКИ СМЕТКИ:

THRAKON MORTARS OF THRACE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL:
RAIFFEISEN BANK ROMANIA SWIFT:  RZBRROBU  
THRAKON SA
IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 1824 9993

СТАТУС ПРОДАЖБА:
Raiffeisen Bank SWIFT: RZBRROBU RO93RZBR0000060017843033

Ценовната листа е изготвена врз основа на искуството на компанијата / знаењето. Сите права се задржани. Тхракон ги 
задржува правата. Репродукцијата, препечатувањето, во целост или делимично, е изричито забрането без претходна 
писмена согласност.

Оваа информација може да биде предмет на промени и дополнување со тек на времето од страна на Тхракон С.А.  

Тхракон има одговорност за валидноста, точноста и ажурирањето на службените информации, само кога тие се земени 
директно од страна на официјалната интернет страна.

За информации за производите, ве молиме обратете се на интернет страницата на компанијата Тхракон.

Јули 2016



 54-иот км на националниот пат Атина-Ламиа, 
Инофита, Виотиа, PC 32011
T. +30 22620 32970, F. +30 22620 56020

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

www.thrakon.gr/mk


