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Thrakon implementează riguros procesele de control al calităţii prevăzute de legislatia euro-
peană. Bine organizat, Thrakon operează la standarde înalte, în laboratoare cu echipamente de 
control al calităţii de înaltă performantă.
Produsele companiei sunt marcate CE, oferind consumatorilor finali garantia cu privire la confor-
mitatea şi calitatea acestora.

Directiva europeană 89/106/CEE
Uniunea Europeană a publicat Directiva 89/106/CEE (amendamentul 89/106 articolul 4) în ceea 
ce priveşte fabricarea de produse pentru construcţii, destinate să armonizeze legislaţiile statelor 
membre UE, astfel că produsele fabricate şi distribuite în CEE să prezinte caracteristici universal 
acceptate. Grecia a ratificat directiva europeană în materie. Prin urmare, produsele pentru con-
strucţii fabricate în Grecia respectă cele mai înalte standarde de calitate.
În acest fel, consumatorul final e asigurat că produsul achizitionat este conform şi poate fi utilizat 
în condilii de maximă sigurantă, fără riscuri de sănătate şi de mediu aferente.

Marcajul CE 
Marcajul CE este simbolul produsului de calitate. Acordarea acestui marcaj este o asigurare a 
consumatorului privind caracteristicile produselor alese, cu privire la conformitatea lor cu rigorile 
europene pentru produsul în cauză.
Producătorii pot obţine abilitarea de a marca CE produsele lor prin dezvoltarea unui sistem inte-
grat de Asigurare a Calităţii şi a procesului de productie, cum este ISO 9001.
în plus. materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor trebuie să îndeplinească, de aseme-
nea, standarde similare şi trebuie să fie în mod corespunzător certificate.
Atât producva. cât şi procedurile de control al calităţii (CPF - controlul productiei în fabrică) şi 
caracteristicile originale ale produselor sunt inspectate în mod corespunzător de către agenţiile 
şi laboratoarele acreditate independente. în acest fel, integritatea rezultatelor este asigurată şi 
producătorul este controlat pentru a se asigura că acesta îndeplineşte toate rigorile în materie.
Marca CE urmează un format specific şi este plasat pe fiecare produs. Printre altele, aceasta 
cuprinde standardele europene EN aplicate pentru fabricarea produselor şi de supraveghere a 
caracteristicilor sale esentiale (de exemplu, tencuielile trebuie să respecte EN 998·1, mortarele 
de zidărie trebuie să respecte EN 998· 2. adezivul pentru placări ceramice trebuie să respecte EN 
12004, şapele trebuie să respecte EN 13813 etc.).
Producătorii care au dreptul de a aplica marca CE pentru produsele lor trebuie să pună în apli-
care procese stricte de control al calităţii. În plus. producătorii trebuie să opereze cu laboratoare 
echipate corespunzător, personal calificat şi departament de cercetare.
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Adezivi pentru termoizolare

Adezivi pentru
pardoseli încălzite

Sistem complet 
de tencuieli şi gleturi  
pentru interior

Mortare pentru 
zidărie

Sistem pentru
pardoseli

Hidroizolații și 
adezivi pentru 
zone cu umiditate

Sistem de hidroizolaţii
pentru fundaţii

Sistem pentru reparaţii beton
- Mortare hidroizolatoare cu uscare rapidă

Adezivi pentru
plăci ceramice
neabsorbante

Mortar pentru cărămizi
de sticlă şi plăci
decorative

Adezivi pentru
plăci ceramice
absorbante

Tencuieli decorative organice
sau minerale şi vopsele

Adezivi pentru 
BCA

Mortar de reparaţii
pentru tencuieli

Tencuieli mecanizate pentru exterior

Tencuieli organice sau minerale şi vopsele

Hidroizolații și adezivi 
pentru piscine

Microciment 
- Mortare decorative

Hidroizolaţii pentru acoperişuri

Hidroizolaţii şi adezivi pentru balcoane

Tiling and grouting of natural stone

Mortar pentru 
pavimente

Mortare temperaturi
înalte, pentru şeminee
şi cuptoare

Culoare Categorii

Tencuieli şi mortare

Vopsele şi produse 
complementare

Adezivi şi chituri 
de rosturi

Şape

Materiale pentru 
faţadă şi finisare pereţi

Mortare de reparaţii

Hidroizolaţii

Microciment - Mortare 
decorative
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Avantaje 

•   Gamă variată de finisaje  
27 de produse

•   Sistem de colorare în peste 30.000  
de nuanțe

•   Gamă variată de produse termoizolante

•   Economisirea energiei cu până la 60%

•   Reduce riscul apariției fisurilor

•   Sistem certificat

•   Produse ecologice, ce reduc 
semnificativ poluanții CO2

•   Oferă rezistență excelentă împotriva 
umidității și a condițiilor meteorologice 
severe

•   Protejează structura portantă și fațada 
clădirilor

•   Asigură izolare termică excelentă atât 
iarna cât și vara

•   Izolare fonică îmbunătățită

CLIMAPLUS - Materiale pentru fațadă

  Adezivi

  Materiale de bază 
pentru stratul suport

  Materiale 
termoizolante

  Armare

  Amorse

  Produse de finisaj 
   

  Vopsele termoreflexive

  Materiale pentru 
nivelare și finisare 
pereți 

  Dibluri și accesorii

  Unelte
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Cod Ambalaj

P111330125 Gri
25 kg

Cod Ambalaj

P121390025 Gri
25 kg

Cod Ambalaj

P111330325 Gri
25 kg

P111330425 Alb
25 kg

Cod Ambalaj

P111331025 Gri
25 kg

P111330925 Alb
25 kg

Cod Ambalaj

P111330005 Gri
5 kg

P111331005 Alb
5 kg

P111331325 Gri
25 kg

P111331225 Alb
25 kg

Cod Ambalaj

P111331425 Gri
25 kg

P111831125 Alb
25 kg

Adezivi - Materiale de bază pentru stratul suport

THC 403 Adeziv pentru plăci termoizolante 
THC 403 este un adeziv pe bază de ciment, 
aditivat cu polimeri . Corespunde standardelor 
europene de calitate EN 13499 și ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea plăcilor 
termoizolante (EPS / XPS).
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
Buc./Palet: 60

THC 405 PLUS  Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante, 
cu fibre de armare

THC 405 Plus este un mortar adeziv pe bază de ciment, 
cu fibre de armare şi polimeri modificaţi, utilizat atât 
ca adeziv, cât şi ca masă de şpaclu. Conține ciment, 
nisip cuarţos cu o granulaţie de max. 0.5 mm, fibre de 
polipropilenă, umpluturi de calcar şi aditivi. Corespunde 
standardelor EN 13499 şi ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea și şpăcluirea 
plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS). 
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
Buc./Palet: 60

THC 409 Adeziv şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante 
THC 409 este un mortar adeziv pe bază de ciment cu 
polimeri modificaţi, utilizat atât ca adeziv, cât şi ca masă 
de şpaclu pentru plăcile termoizolante. Conține ciment, 
nisip cuarţos cu o granulaţie de max. 0.5 mm, umpluturi 
de calcar şi aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 
şi ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea și şpăcluirea 
plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS). 
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
Buc./Palet: 60

THC 410  Mortar adeziv şi masă de şpaclu flexibil, cu fibre de armare
THC 410 este un mortar adeziv flexibil pe bază de 
ciment cu fibre de armare şi polimeri modificaţi, 
utilizat atât ca adeziv, cât şi ca masă de şpaclu. 
Conține ciment, nisip cuarţos cu o granulaţie de 
max. 0.5 mm, fibre de polipropilenă, umpluturi 
de calcar şi aditivi. Corespunde standardelor EN 
13499 şi ETAG 004.
Aplicare: Potrivt pentru lipirea și şpăcluirea 
plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, 
EPS). Recomandat în special pentru montarea 
termosistemelor cu vată bazaltică și BCA Multipor.
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
25Kg: Buc./Palet: 60
5 kg: Buc./Cutie: 4

THC 410 C  Adeziv cu granulaţie mare pe bază 
de ciment cu fibre de armare

Adeziv pe bază de ciment, macro granular, cu fibre de 
armare, adecvat pentru lipirea și șpăcluirea (folosind 
plasă) plăcilor de izolație termică. Are aderență extrem 
de puternică la substraturi anorganice, elasticitate mare, 
rezistență la frig și umezeală. Corespunde standardelor 
europene EN 13499 și ETAG 004.
Utilizare: Utilizat în combinație cu sistemul de izolare 
termică exterioară ClimaPLUS THRAKON pe diverse 
suporturi, cum ar fi beton, zidărie, tencuieli, etc. Ideal pentru 
grosimi de aplicare mai mari decât cele convenționale. 
Acoperire: 3.0 - 4.0 kg/m2.
Buc./Palet: 60

Masă de şpaclu super flexibilă, cu fibre de armare 
de polipropilenă, gata preparat. Corespunde 
standardului european EN 15824.
Aplicare: Potrivit pentru lipirea și şpăcluirea plăcilor 
termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS).
Acoperire: 3.0-3.5 kg/m²
Buc./Palet: 36

THC 420 ORGANIC  Masă de şpaclu super flexibilă, cu fibre de armare 

Materiale termoizolante 

Cod Grosime
(mm)

Ambalaj
  m2/Bax

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 Plăci de polistiren extrudat
Polistiren extrudat XPS. Certificat cu marcajul 
CE, conform standardului european EN 
13164. 
Aplicare: Recomandat pentru sistemul 
complet CLIMAPLUS de termoizolație 
exterioară. Foarte potrivite pentru aplicări la 
umiditate ridicată, datorită absorbției reduse 
de apă care caracterizează polistirenul 
extrudat.
Conductivitate termică * λD(max):

λ (W/mK) 
0.031
0.032
0.034
0.036

Grosime (cm)
2
3

4-5
6-12

* Coeficient de conductivitate termică după îmbătrânire artificială 
a materialului care corespunde comportamentului pe care o să-l 
aibă materialul după aproximativ 25 de ani.

Dimensiune (mm): 1250 x 600 
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Cod Grosime
(mm)

Ambalaj
  m2/Bax

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

Cod Role/Palet m2/Box

T010320020 33 1650

Cod Ambalaj

P121474961 Alb
5 kg

P121474960 Alb
25 kg

VATĂ MINERALĂ Plăci termoizolatoare
Plăci ignifuge din vată minerală cu 
proprietăți de izolare termică și fonică 
îmbunătăţite. Certificate cu marcajul CE, 
conform standardului european  
EN 13162. 
Aplicare: Recomandat pentru sistemul 
CLIMAPLUS de termoizolaţie, în special 
pentru aplicații ale sistemului în interiorul 
clădirilor, în zone cu risc de incendiu și 
pentru locaţii în care sunt cerințe crescute 
de izolare fonică.
Dimensiune: 1200 mm x 600 mm

Armare

Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă 
cu standardul european ETAG 004. 
Aplicare: Recomandat pentru consolidarea 
stratului de bază (masă de şpaclu).
Ochi: 4 x 4.5 mm
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m
Acoperire: 1.1 m/m²

Plasă de fibră de sticlă CLIMAPLUS (160 g/m²)

Amorse pentru tencuieli decorative 

Amorsă acrilică cu cuarț, albă, cu putere mare de 
acoperire şi aderenţă excelentă la suport. 
Aplicare: Recomandat pentru suprafeţe pe care 
urmează să fie aplicat tencuieli decorative organice 
sau minerale.
Diluție: 15% - 20% cu apă.
Acoperire după diluție: 0.20 - 0.25 kg/m² per strat.
25 kg: Buc./Palet: 33
5 kg: Buc./Palet: 60

GLX 496 ACRYL  Amorsă acrilică cu cuarț, albă 

Cod Role/Palet

T010401450 33

Plasă din fibră de sticlă antialcalină conformă cu 
standardul european ETAG 004. 
Utilizare: Potrivită pentru consolidarea stratului 
de bază pentru sistemului de izolație exterioară  
CLIMAPLUS (145gr / m2).
Ochi: 4 x 4.5 mm
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m
Acoperire: 1.1 m/m²

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ ETICS (145 g/m²)

STATUS SPECIAL PRIMER Amorsă acrilică premium cu cuarț
STATUS SPECIAL PRIMER - PREMIUM TECH este 
o amorsă acrilică cu aditivi speciali și agregate de 
cuarț, cu excelente proprietăți privind flexibilitatea 
și aderența la suport. Formula sa specială împiedică 
apariția fisurilor, inhibă contaminarea și dezvoltarea 
microorganismelor și asigură aderența perfectă între stratul final și suport. Poate fi colorat 
în  mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.
Diluție: 5% cu apă
Acoperire după diluție: 150-200 ml/m²
Buc./Palet: 36

STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE - PREMIUM 
TECH este o amorsă siliconică cu aditivi speciali și 
agregate de cuarț, cu excelente proprietăți privind 
flexibilitatea și aderența la suport. Formula sa specială 
împiedică apariția fisurilor, inhibă contaminarea și 
dezvoltarea microorganismelor și asigură aderența perfectă între stratul final și suport. 
Poate fi colorat în  mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.
Diluție: 5% cu apă.
Acoperire după diluție: 150-200 ml/m²
Buc./Palet: 36

Cod Ambalaj

P121100204 Alb 4 lt
P121100010 Alb 10 lt

Cod Ambalaj

P121100024 Alb 4 lt
P121100020 Alb 10 lt

Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă, cu putere 
excelentă de aderență la suport. Se colorează în 
funcție de nuanța stratului final.
Aplicare: Recomandat pentru pregătirea 
substratului înainte de aplicarea tencuielilor 
decorative organice sau minerale.  
Diluție: 20% cu apă. 
Acoperire după diluție: 0.20 - 0.25 kg/m² cu apă.
25 kg: Buc./Palet: 33
5 kg: Buc./Palet: 60

GLX 494 PRIM Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă

Cod Ambalaj

C/C Transparent 5 kg
C/C Transparent 25 kg

STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE Amorsă siliconică premium cu cuarț 
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Cod Ambalaj

C/C 25 kg

Tencuieli decorative organice
Tencuieli decorative acrilice

DEC 433 MOZAIC Tencuială mozaicată
Soluție atât decorativă cat și practică, cu granule 
de marmură colorate, care crează un aspect de 
mozaic. Disponibil în 28 de nuanțe. 
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sis-
temul de termoizolanţie exterioară CLIMAPLUS și 
pentru zidării la exterior și interior.  
Acoperire: 1.5 mm: 5 kg/m²
Buc./Palet: 33

Amorsă siliconică cu cuarț, cu putere excelentă 
de aderență la suport. Colorată în funcție de 
nuanța stratului final.
Aplicare: Recomandat pentru pregătirea 
substratului înainte de aplicarea tencuielilor 
decorative siliconice.
Diluție: 20% cu apă.
Acoperire după diluție: 0.20 kg/m² per strat.
25 kg: Buc./Palet: 33
5 kg: Buc./Palet: 60

GLX 498 SIL PRIM Amorsă siliconică cu cuarț

Cod Ambalaj

C/C Transparent 5 kg
C/C Transparent 25 kg

STATUS GRANULE PLASTER Tencuială decorativă acrilică, flexibilă și hidrofobă

STATUS GRANULE PLASTER -PREMIUM 
TECH este o tencuială decorativă pe bază 
de rășini acrilice, cu fibre de armare organice 
și aditivi speciali, care asigură realizarea unei 
pelicule foarte flexibilă și hidrofobă (W3), un 
finisaj superior și o rezistență foarte mare la UV, 
crăpături și exfoliere. Are lucrabilitate excelentă, 
o aderență totală la suport și poate fi curățată 
prin spălare sub jet cu presiune. Este oferită în 
culoarea albă, precum și în alte mii de nuanțe 
prin sistemul de colorare STATUS.
Aplicare: Recomandată ca strat final 
pentru sistemul de termoizolanţie exterioară 
CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și 
interior. Se poate colora în peste 500 de nuanţe 
din paletarul CLIMAPLUS, precum şi în alte mii 
de nuanţe oferite de paletare internaţionale.
Buc./Palet: 33

STATUS GRANULE PLASTER SILICONE - 
PREMIUM TECH este o tencuială decorativă 
pe bază de rășini siliconice, cu fibre de armare 
organice și aditivi speciali, care asigură realizarea 
unei pelicule foarte flexibilă și hidrofobă (W3), 
excelentă permeabilitate la vapori (V1), un 
finisaj superior și o rezistență foarte mare la UV, 
crăpături și exfoliere. Are lucrabilitate excelentă, 
o aderență totală la suport și poate fi curățată 
prin spălare sub jet cu presiune. Se poate 
colora în peste 500 de nuanţe din paletarul 
CLIMAPLUS, precum şi în alte mii de nuanţe 
oferite de paletare internaţionale.
Buc./Palet: 33

Cod Ambalaj

C/C Alb 25 kg
C/C Bază TR  25 kg

Consum RILLEN:
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

Consum SCRATCH:
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 Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon     
Tencuială acrilică aditivată cu răşini siliconice 
pentru o mai bună impermeabilizare. Are o 
aderenţă excelentă la suport şi oferă o suprafaţă 
netedă şi uniformă. 
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sis-
temul de termoizolanţie exterioară CLIMAPLUS 
și pentru zidării la exterior și interior. Se poate 
colora în peste 500 de nuanţe din paletarul CLI-
MAPLUS, precum şi în alte mii de nuanţe oferite 
de paletare internaţionale.
Buc./Palet: 33

Consum RILLEN:
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

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Cod Ambalaj

C/C Alb 25 kg

DEC 428 POLYPLAST Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon
Tencuială acrilică aditivată cu rășini siliconice,  
cu grad mare de elasticitate și aderență excelentă 
la suport. Suprafața finală poate fi de două tipuri - 
RILLEN sau SCRATCH.
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru 
sistemul de termoizolanţie exterioară CLIMAPLUS 
și pentru zidării la exterior și interior. Se poate 
colora în peste 500 de nuanţe din paletarul 
CLIMAPLUS, precum şi în alte mii de nuanţe oferite 
de paletare internaţionale.
Buc./Palet: 33

Consum RILLEN:
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

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.2 mm: 2.0 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Consum RILLEN:
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

Consum 
SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Cod Ambalaj

C/C Alb 25 kg

Cod Ambalaj

C/C Alb 25 kg

DEC 431 FINE Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon 
Tencuială acrilică, cu granulație fină aditivată cu 
rășini siliconice pentru o mai bună impermeabi-
lizare. Oferă o suprafaţă finală netedă şi uniformă.
Aplicare: Recomandată ca strat final  pentru sis-
temul de termoizolanţie exterioară  CLIMAPLUS 
și pentru zidării la  exterior și interior.
Acoperire: 1.0 mm: 2 kg/m²
Buc./Palet: 33

Cod Ambalaj

C/C Alb 25 kg

Tencuieli decorative siliconice

STATUS SILICONE GRANULE PLASTER Tencuială decorativă siliconică, flexibilă și hidrofobă
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Cod Ambalaj

C/C 25 kg

Cod Ambalaj

C/C 25 kg

Notă
În cazul în care este notat C/C, vă rugăm să ne 
contactați pentru mai multe informații.

Tencuieli minerale

Tencuială decorativă minerală cu praf de marmură, 
pe bază de ciment alb, aditivată cu rășini speciale, 
rezistentă la radiații ultraviolete (UV) și cu aderență 
excelentă pe suporturi anorganice.
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul 
de termoizolanţie exterioară CLIMAPLUS și pentru 
zidării la exterior și interior. Recomandată pentru 
suprafeţe unde necesită o mare permeabilitate la 
vaporii de apă și aderență excepţională la stratul 
suport. Este adecvată şi pentru renovarea faţadelor 
clădirilor vechi.  
Acoperire:  1.4 mm: 3 - 3.5 kg/m²,  
2.5 mm: 4 - 5.7 kg/m²
Buc./Palet: 60

DEC 424 SCRATCH Tencuială decorativă minerală 

Tencuială decorativă minerală cu praf de marmură, 
pe bază de ciment alb, aditivată cu rășini speciale, 
rezistentă la radiații ultraviolete (UV) și cu aderență 
excelentă pe supporturi anorganice. Granulația sa 
asigură obţinerea unor suprafețe decorative cu aspect final uniform şi neted.
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolanţie 
exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Este adecvată 
pentru suprafeţe unde necesită o mare permeabilitate la vaporii de apă și 
aderență excepţională la stratul suport. Este recomandată şi pentru reno-
varea faţadelor clădirilor vechi.
Acoperire:  2 mm: 3 - 3.5 kg/m²  3.5 mm: 5.5 - 6 kg/m²
Buc./Palet: 60

DEC 425 RILLEN Tencuială decorativă minerală

Cod Ambalaj

C/C Alb 25 kg

DEC 438 SILICONE Tencuială decorativă siliconică 
Tencuială decorativă siliconică de cea mai bună 
calitate, cu grad mare de elasticitate și aderență 
excelentă la suport. Asigură o permeabilitate 
ridicată la vapori, rezistenţă la apă, alge şi 
ciuperci. Suprafața finală poate fi de două tipuri - 
RILLEN sau SCRATCH.
Aplicare: Recomandată ca strat final 
pentru sistemul de termoizolanţie exterioară 
CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. 
Soluție excelentă pentru construcții aproape de 
mare sau in zone cu umiditate crescută.
Buc./Palet: 33

Consum RILLEN:
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

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Cod Nuanțe Ambalaj

P121110003 Alb 3L
P121110010 10L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121113003 Alb 3L
P121113110 10L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121111003 Alb 3L
P121111010 10L

Vopsele Termoreflexive

MONOSIS IN Vopsea ultra lavabilă termoreflexivă, ecologică, pentru interior 
Are certificare ecologică EU, precum și de la 
CSER și Universitatea din Atena pentru energie 
regenerabilă. Granulele speciale pe care le 
conţine ajută la menţinerea unei temperaturi 
constante, contribuind astfel la economisirea 
energiei. În paralel, înaltele proprietăți 
antimucegai pe care le are previn dezvoltarea 
mucegaiului. 
Aplicare: Este recomandată ca vopsea lavabilă 
pentru reducerea transferului termic prin pereţi 
pentru toate tipurile de suprafaţă la interior. 
Acoperire: 10-12 m²/L
10L: Buc./Palet: 36

MONOSIS OUT Vopsea acrilică termoreflexivă, ecologică, pentru exterior

Granulele speciale pe care le conţine reflectă 
undele termice solare şi protejează împotriva 
razelor ultraviolete, contribuind în același timp și la 
economisirea energiei. Are rezistență deosebită,  
şi hidroizolează pereții exteriori și, totodată, 
acoperă microfisurile. Este certificată de CSER 
și de Universitatea din Atena pentru energie 
regenerabilă.
Aplicare: Recomandată la hidroizolarea 
pereţilor exteriori, protejează împotriva apariţiei 
mucegaiului.
Acoperire: 6-8 m²/L
10L: Buc./Palet: 36

MONOSIS ROOF Vopsea termoreflexivă pentru terase 
Granulele speciale pe care le conţine reflectă 
undele termice solare si protejează împotriva 
razelor ultraviolete, contribuind în același timp și la 
economisirea energiei. Izolează perfect suprafețele 
orizontale, cum ar fi terase si verande. Are o 
rezistență remarcabilă la condiții meteorologice 
extreme, este impermeabil, super elastic și nu 
se exfoliază. Este certificată de CSER și de 
Universitatea din Atena. 
Aplicare: Recomandat pentru hidroizolarea 
teraselor şi verandelor. 
Acoperire: 1-2 m²/L
10L: Buc./Palet: 36
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Cod Ambalaj

P111801120 20 kg

Cod Ambalaj

T010000160 5 kg

Cod Ambalaj

P111800940 40 kg

Cod Ambalaj

P111801005 5 kg
T010000150 20 kg

Materiale pentru nivelare și finisare pereți

DEC 440 ROLLER Tencuială texturată minerală 
Tencuială decorativă minerală, utilizată ca strat final. 
Corespunde standardului European EN998-1.  
Nu necesită vopsire. 
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul 
de termoizolanţie exterioară CLIMAPLUS și pentru 
zidării la exterior și interior.
Acoperire: 5 kg/m², funcţie de finisajul dorit.
Granulație: 1.4 mm max
Buc./Palet: 35

DEC 470 Super glet de finisaj
DEC 470 este un glet de finisaj alb,  
cu componente adecvate pentru gletuiri super  
fine ale suprafeţelor interioare și exterioare. 
Înlocuieşte gleturile tradiţionale. Are o aderenţă 
excelentă la suport şi o rezistenţă mare la 
fisurare. Suprafaţa devine netedă, pregătită 
pentru vopsire sau pentru lipirea tapetului.
Aplicare: Recomandat pentru suprafeţele 
interioare şi exterioare din  beton, tencuială etc. 
Acoperire: 1.0 kg/m² pentru două straturi.
25 kg: Buc./Palet: 60
5 kg: Buc./Cutie: 4

DEC 480 Glet de nivelare pentru interior şi exterior    
DEC 480 este un glet de nivelare alb, cu 
componente adecvate gletuirii suprafeţelor 
interioare şi exterioare. Înlocuieşte gleturile 
tradiţionale. Suprafaţa devine netedă, pregătită 
pentru gletuirea finală, vopsire sau pentru lipirea 
tapetului.
Aplicare: Recomandat pentru suprafeţele interioare  
şi exterioare din  beton, tencuială etc.
Acoperire: 1.2 kg/m², pentru două straturi.
Buc./Palet: 60

DEC 485 GYPSUM FILLER Pastă de îmbinare pentru plăci de gips-carton
Pastă de îmbinare pentru plăci de gips-carton 
cu margini oblice (AK) sau cu muchii oblice și 
semirotunde (HRAK).
Aplicare: Recomandat pentru lipirea plăcilor de gips-
carton pe suprafete plane, pentru repararea plăcilor 
de gips deteriorate, pentru lipire și chituirea blocurilor 
de ipsos și umplerea rosturilor de la elementele 
prefabricate.
Acoperire: 0.8 kg/m²/mm
Buc./Cutie: 4

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

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

Dibluri și accesorii
DIBLU CLIMAPLUS thermo
Conector de montare CLIMAPLUS, 
de înaltă tehnologie. Se înșurubează 
pentru aplicarea pe toate 
substraturile. Asigură grosimea 
cea mai mică posibil, cu rezistența 
mecanică cea mai mare și mărește 
procesul de aplicare. Are Aprobarea 
Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Dibluri din plastic pentru consolidarea termoizolației 
pe zidărie de cărămidă
Diblu CLIMAPLUS pentru prindere 
pe zidărie de cărămidă. Din plastic, 
cu bătaie. Are Agrementare Tehnică 
Europeană ETA.
Buc./Cutie: 250

Diblu de metal pentru consolidarea termoizolației pe cărămidă 
Diblu de consolidare a 
termoizolaţiei CLIMAPLUS pe 
cărămidă. Din metal, cu bătaie.
Are Agrementare Tehnică 
Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Dibluri metalice filetante pentru BCA Multipor
Diblu CLIMAPLUS pentru 
consolidarea plăcilor termoizolante 
din BCA Multipor. Din metal. 
Filetant. Are Agrementare 
Europeană Tehnică ETA.
Buc./Cutie: 200
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Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

T010100500 5 cm
T010100800 8 cm

Cod Diametru

T010000440 60 mm

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

T010900900 Rolă
25 m-3 mm x 50 mm

Dibluri  din blocuri de beton  celular autoclavizat 
(bca) pentru CLIMAPLUS
Mufă de fixare CLIMAPLUS pentru 
beton celular (tip YTONG). Metalic, cu 
țepi. Are Aprobarea Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Dibluri pentru termoizolare pe beton
Diblu CLIMAPLUS pentru beton. Din 
plastic, cu bătaie. Are Agrementare 
Tehnică Europeană ETA.
Buc./Cutie: 400

Diblu de suspendare a încărcăturilor de termoizolare
Diblu de suspendare a încărcăturilor la sistemul 
CLIMAPLUS. Din plastic.
Are AgrementareTehnică Europeană ETA.
5cm: Buc./Cutie: 50
8cm: Buc./Cutie: 40

Bandă pentru izolare fonică Multipor-50mm
Bandă folosită la inceperea sistemului de 
termoizolare CLIMAPLUS cu BCA Multipor.

Cod Diametru

T010000500 68 mm

Freză din plastic
Freză din plastic, pentru formarea flanșei pe 
panouri termoizolante. 

Freză metalică
Freză metalică pentru formarea flanșei 
pe plăcile termoizolante. 

Cod Dimensiune

T010100000 60 mm x 10 mm x 90 mm

Diblu pentru termoizolarea plăcii de ciment
Diblu din plastic CLIMAPLUS 
pentru consolidare pe placă de 
ciment. Are Agrementare Tehnică 
Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Cod Grosime Diametru

T010690701 12 mm 70 mm

Cod Grosime Diametru

T010690700 12 mm 70 mm

Capac pentru EPS (Alb)
Capace rotunde din EPS (polistiren 
expandat) pentru acoperirea punților 
termice lăsate de dibluri.
Buc./Cutie: 200

Capac pentru EPS grafitat Neopor
Capace rotunde din polistiren expandat 
grafitat Neopor pentru acoperirea 
punților termice lăsate de dibluri.
Buc./Cutie: 200

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

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

Profil pvc colț cu plasă
Profil colț din plastic (PVC) CLIMAPLUS, cu 
plasă de fibră de sticlă antialcalică.
7cm: Buc./Cutie: 25
12cm: Buc./Cutie: 60

Profil colţ intărit, cu plasă 
Profil colț intărit, din plastic (PVC) CLIMAPLUS, 
cu plasă de fi bră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 50
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Profil întărit cu plasă (picurător)
Profil picurător (PVC) CLIMAPLUS cu
plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 25

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

T010000001 2,0 m x 0,11 m x 0,6 m

Cod Dimensiune

T010000002 25 mm x 53 mm

Cod Dimensiune

C/C Lungime: 3 m
Lățime: 20-30-50 mm

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

T010000620 Buc.
3 m-3 mm x 50 mm

Cod Dimensiune

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

Cod Dimensiune

T010000720 Lenght 2,5 m

Profil cu plasă (picurator)
Profil picurător (PVC) CLIMAPLUS cu 
plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 25

Profil picurator cu autocolant
Profil de picurare cu autocolant, pentru 
șorțuri de ferestre-20cm.
Buc./Cutie: 1

Profil picurător cu plasă-picurator ascuns
Profil picurător ascuns din PVC 
CLIMAPLUS, cu plasă de fibră de sticlă 
antialcalică.
Buc./Cutie: 25

Profil pentru soclu
Profil din plastic (PVC) 
CLIMAPLUS pentru socluri.
Buc./Cutie: 20

Profil pentru rost de dilatație
Profil de PVC dur, pentru rosturi de 
dilatație.
Buc./Cutie: 50

Profil pvc flexibil cu plasă, (3,0m)
Colțar CLIMAPLUS flexibil din plastic (PVC), 
cu plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 50

Profil pornire CLIMAPLUS
Profil din aluminiu CLIMAPLUS 
pentru pornire.
Buc./Cutie: 20

Piesă de îmbinare profil de soclu 
Piesă specială pentru imbinarea 
profilelor  de aluminiu pentru soclu 
CLIMAPLUS. 
Buc./Cutie: 25

Cod Dimensiune

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

Cod Grosime

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

Distanțieri profile de soclu pentru izolare termică
Piesă specială de reglare a distanței dintre 
ghidajul de pornire și substrat. 
Buc./Cutie: 25

Dibluri de sprijinire pentru profile de pornire/de soclu
Conectori pentru susținerea conducătorilor de 
aluminiu pentru CLIMAPLUS.
Buc./Cutie: 100
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Cod Ambalaj

T010310010 750 ml

Cod Ambalaj

T010320010 1

Cod Alimentare Putere Putere 
intrare Greutate

Τ010000610 230 V-50 Hz -
110 V-60 Hz

110 
Watt 1/4 min 1025 g

Cod Lungimea 
de tăiere

Adâncimea 
de tăiere Greutate Alimentare

Τ010000690 1395 mm 295 mm 16,5 kg 230 Volt

Cod Ambalaj

T010310000 750 ml

Cod Ambalaj

T010310020 800 ml

Cod Ambalaj

T023605030 1

Cod Ambalaj

T010000360 Alb 280 ml

THRAKON FINE PUTTY Etanșeizant acrilic 

Etanșeizant acrilic de uz general, cu elasticitate 
ridicată, pentru etansare si lipire. Oferă o 
rezistență ridicată în timp și nu este afectat 
de mediul alcalin. Poate fi vopsit și rezistă la 
contracții (max 10%).
Aplicare: Recomandat pentru umplerea 
rosturilor în rame de aluminiu, lemn. Nu este
adecvat pentru aplicarea pe îmbinări exterioare,
în contact permanent cu apa.
Buc./Cutie: 30

Spumă poliuretanică CLIMAPLUS FIX 
Aplicare manuală

Spumă poliuretanică monocomponentă, cu 
expandare redusă, cu aderență excelentă pe lemn, 
ipsos, beton, piatră, metal etc. Recomandat în 
special pentru umplerea găurilor și denivelărilor din 
plăcile de termoizolare, la aplicarea sistemului de 
termoizolație exterioară.
Buc./Cutie: 12

Spumă poliuretanică pentru pistol CLIMAPLUS FIX
monocomponentă, cu expandare redusă
Spumă poliuretanică monocomponentă, cu 
expandare redusă, cu aderență excelentă pe lemn, 
ipsos, beton, pietre, metale etc. Recomandat în 
special pentru umplerea găurilor și denivelărilor 
din plăcile termoizolante, la aplicarea sistemului de 
termoizolație exterioară.
Buc./Cutie: 12

Spumă poliuretanică 
pentru lipire plăci EPS - CLIMAPLUS STICK Expandare 0
Spumă poliuretanică monocomponentă pentru lipirea 
EPS și XPS. Oferă o calitate excelentă și durabilitate. 
Înlocuiește adezivii tradiționali pe bază de ciment, 
grăbind procesul de aplicare. Economisește spațiu 
de depozitare și face munca mai ușoară. Aderență 
excelentă și izolație.
Buc./Cutie: 12

Unelte

Spatulă de plastic CLIMAPLUS
Spatulă de plastic cu mâner ABS. 
Dimensiune: 280 mm X 130 mm

Spatulă metalică CLIMAPLUS
Spatulă de oțel cu mâner ABS. 
Dimensiune: 280 mm X 120 mm

Banc de tăiere pentru plăci de polistiren EPS / XPS
Banc pentru tăiere panouri 
izolante EPS / XPS. Acesta 
oferă o mai mare precizie 
în tăiere, chiar și la tăieri 
diagonale, îmbunătățind 
calitatea și crescând viteza de 
execuție.
Dimensiune: 1370 x 530 x 220

Unealtă manuală de tăiere placi de polistiren EPS / XPS
Pentru tăierea plăcilor de 
termoizolație cu grosime de 
până la 140 mm și pentru 
decupări speciale.
Timp de încălzire: 10 sec
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Reguli
pentru o aplicare corectă

Plăci termoizolante
Armătură
CLIMAPLUS

Masă de şpaclu 
CLIMAPLUSDibluri de prindere

CLIMAPLUS

Adeziv CLIMAPLUS

Amorsaj CLIMAPLUS.
Nuanţarea amorsei funcţie 
de culoarea tencuielii 

Finisaj CLIMAPLUS.
Alegerea tipului de finisaj. 

1 Pregătirea suprafețelor

•   Curățarea de praf, uleiuri, grasimi, particule 
instabile și impurități.

•   Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, 
solidă și curată.

•   Curățarea și protejarea zonei din jurul 
clădirii de igrasie și umezeală.

•   Izolația exterioară se face cu ajutorul panourilor de 
polistiren expandat sau polistiren extrudat cu greutatea 
de 30 kg / m3 sau vată bazaltică cu 
o greutate 150 kg / m3.

2  Procesul de montare a sistemului 
CLIMAPLUS

•   Temperaturile la aplicare trebuie să fie  
între 5 °C și 35 °C.

•   Adezivul se aplică perimetral in formă de cordon și în 
6 puncte (turtiţe) pe mijlocul plăcii (pe minim40 % din 
suprafaţă)

•   Aplicarea masei de şpaclu pentru armare se face la 2-3 
zile după montarea plăcilor termoizolante, iar diferențele 
dintre panourile izolante trebuie neapărat să fie nivelate.

•   Găurile pentru dibluri trebuie să fie mai mari cu 2 cm 
faţă de lungimea acestuia, care trebuie sa prindă minim 
5 cm in zidărie. Alegerea diblurilor depinde de înălțimea 
clădirii și de starea suportului pentru aplicarea plăcilor 
izolante.

•   Alegerea modalităţii de montare a termosistemului se 
face  funcţie de înălţimea clădiri şi natura suportului.

•   Toate colțurile exterioare trebuiesc protejate cu colţare 
perforate cu plasă, lipite cu adeziv THRAKON THC 403, 
THC 405 PLUS, THC 409, THC 410, THC 420. 

•   Primul strat se aplică după montarea colţarelor.

Instrucțiuni de aplicare detaliate pot fi găsite în documentația tehnică și pe site-ul companiei.

3  Alegerea materialelor din sistemul 
CLIMAPLUS

  
 Alegerea adezivului:

•   THRAKON THC 403 - adeziv pentru plăci termoizolante
•   THRAKON THC 405 PLUS - Adeziv şi masă de 

şpaclu pentru plăci termoizolante, cu fibre de armare 
(granulaţie fină)

•   THRAKON THC 409 - Adeziv şi masă de şpaclu pentru 
plăci termoizolante (granulație fină).

•   THRAKON THC 410 - Adeziv şi masă de şpaclu flexibil, 
cu fibre de armare (granulaţie fină)

•   THRAKON THC 410 C - Adeziv şi masă de şpaclu 
flexibil, cu fibre de armare (granulaţie grosieră)

•   THRAKON THC 420 - Masă de şpaclu organică, super 
flexibilă, cu fibre de armare

 Alegerea amorsei:

•   STATUS SPECIAL PRIMER - Amorsă acrilică cu cuarț
•   STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE - Amorsă 

siliconică cu cuarț
•   ΤHRAKON GLX 494 Prim - Amorsă acrilică 

transparentă
•   ΤHRAKON GLX 496 Acryl - Amorsă acrilică albă 
•   ΤHRAKON GLX 498 - Amorsă siliconică

 Alegerea tencuielii decorative:

•   Funcție de materialele componente ale sistemului  
de termoizolare, se aplică tencuieli decorative organice 
(acrilice, siliconice) sau minerale.   
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Avantaje 

•  Gamă diversificată de mortare 
decorative - monocomponent, 
bicomponent și tricomponent.

•  Singurul sistem de mortar decorativ 
tricomponent din Grecia.

•  Adecvat pentru aplicații în strat gros sau 
subțire

•  Oferă o suprafață finală fină sau rugoasă

•  Prezintă rezistență mecanică ridicată

•  Satisface cele mai exigente cerințe

•  Oferă o combinație unică de culori. 
Prezintă numeroase opțiuni de colorare 
din paletarul CLIMAPLUS.

•  Oferă stiluri care combină influențele 
estetice minimaliste ale arhitecturii 
moderne cu tradiția.

•  Special conceput pentru a da 
aplicatorului abilitatea de a crea tehnici 
unice în funcție de estetica dorită de 
client sau a stilului arhitectural al zonei.

Microciment - Mortare decorative
  Sistem de mortare decorative 
- Bicomponent 
- Tricomponent 
- Monocomponent 

  Protecția mortarului decorativ

 Armare mortare decorative
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Colorant în formă lichidă, potrivit pentru orice tip
de mortar pe bază de ciment, parte componentă
a sistemului de mortare decorative DECOR de la
THRAKON. De asemenea, se amestecă cu orice tip
de mortar de ciment, cum ar fi tencuieli, hidroizolaţii, adezivi, etc.
Aplicare: Adecvat pentru colorarea mortarului decorativ DECOR,
precum și a tencuielilor, hidroizolaţii, mortare de reparații, etc.
Nuanțe: Disponibil în următoarele nuanțe:

Cod Ambalaj

P111901025 Comp. Α:
25 kg

P121901005 Comp. B:
5 kg

Cod Ambalaj

C/C 250 ml

Cod Ambalaj

C/C 250 ml

DECOR ART SUPERIOR  Colorant lichid pentru DECOR SUPERIOR

Cod Ambalaj

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

Amorse pentru pregătirea suprafeței
A) Pentru suprafețele absorbante: GLX 292 sau STATUS DUR PE BAZĂ DE APĂ
B) Pentru suprafețe neabsorbante: amorsa cu cuarț GLX-190 sau GLX-298

Microciment - Mortare decorative

DECOR Mortar decorativ, bicomponent
Mortar decorativ, bicomponent, pentru finisarea 
pereţilor şi pardoselilor. Creează decoraţiuni cu 
modele din zona insulelor ciclade. Se aplică în 
grosime de 2 - 10mm, într-un singur strat, pe un 
suport compact și amorsat corect. Combinat cu 
plasa de armare din fibră de sticlă CLIMAPLUS. 
Adecvat pentru interior și exterior. Disponibil în 
pachete de 30 de kg (25 kg componenta A şi 5 kg 
componenta B).
Aplicare: Se aplică pe suprafețe orizontale sau verticale din 
beton, ipsos, gips-carton, ciment și alte substraturi, după o 
pregătire adecvată. Este perfect pentru structuri speciale, cum ar 
fi blaturi, chiuvete, dușuri, piscine, jardiniere, scări, pardoseli etc.
Nuanțe: disponibil în culoarea albă și se nuanţează cu coloranți 
DECOR ART.
Acoperire: 1,5 kg/m²/mm grosime a stratului.
25 kg: Buc./Palet: 48
5 kg: Buc./Palet: 72

DECOR ART colorant lichid
Colorant în formă lichidă, potrivit pentru orice tip 
de mortar pe bază de ciment, parte componentă 
a sistemului de mortare decorative DECOR de la 
THRAKON. De asemenea, se amestecă cu orice tip 
de mortar de ciment, cum ar fi tencuieli, hidroizolaţii, adezivi, etc.
Aplicare: Adecvat pentru colorarea mortarului decorativ DECOR, 
precum și a tencuielilor, hidroizolaţii, mortare de reparații, etc.
Nuanțe: Disponibil în următoarele nuanțe:

Alb
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Λευκό 

TH 363
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TH 363
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DECOR SUPERIOR Mortar decorativ pe bază de ciment, tricomponent

Mortar decorativ pe bază de ciment, 
tricomponent, pentru crearea suprafețelor
decorative colorate la pardoseli și pereți.
Crează stilul tradițional din Ciclade. Oferă
rezistență ridicată la abraziune și agenţi chimici,
o suprafață finală foarte netedă și o aderență
deosebită la substrat. De asemenea, oferă
rezistență ridicată la presiuni hidrostatice și este potrivit pentru aplicări în piscine mari.
Aplicare: Se aplică în strat de 2-10mm pe un substrat solid și grunduit adecvat.
Recomandat pentru spații interioare și exterioare.
Acoperire: Aproximativ 1,5kg/m²/mm de grosime a stratului.

DECOR FINE PLUS Pastă decorativă, monocomponentă
Pastă decorativă, acrilică, monocomponentă, gata
preparată. Se aplică ca strat decorativ pe pardoseli
şi pereţi la interior şi exterior.
Aplicare: Recomandată pe suprafeţe verticale
şi orizontale din beton, tencuială, gips-carton,
încălzire prin pardoseală, suprafeţe vechi placate 
si suprafeţe metalice. Este ideal de aplicat pe confecţii speciale precum blaturi, chiuvete,
duşuri, trepte, jardiniere, scări etc.
Acoperire: 1.5 - 1.6 kg/m²/mm strat
25 kg: Buc./Palet: 33
Nuanțe: Se poate colora în conformitate cu noul paletar CLIMAPLUS, în mai mult de 500 de nuanțe.

Sistem de mortare decorative

Cod Ambalaj

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 153Alb
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Cod Ambalaj

P121901110 1 kg

Cod Ambalaj

P121901001 1 kg

PROCEDEUL DE APLICARE
2  MORTAR DECORATIV

•   Poate fi aplicat pentru crearea finisajelor decorative  
pe pardoseli și pereți, obţinînd modele unice.

•    THRAKON oferă 3 produse diferite, care acoperă toate 
cerințele, de la aplicări ușoare și rapide până la cele cu 
rezistențe chimice și mecanice înalte:  
1. DECOR 
2. DECOR SUPERIOR 
3. DECOR FINE PLUS

•   Alegem nuanța din lista de culori CLIMAPLUS de la 
THRAKON (Alb - ΤΗ 083 - ΤΗ 088 - ΤΗ 153 -  
ΤΗ 363 - ΤΗ 367) 

3  PROTEJAREA SUPRAFEȚEI FINALE

•   Aplicăm DECOR PRIM, care este o amorsă de impregnare, 
cu un grad înalt de penetrabilitate, pentru a obține 
stabilizarea mortarului.

•   Alegem lacul de protecție a suprafeței finale:

 • DECOR PROTECT: Lac pe bază de apă
  • DECOR PU VARNISH: Lac poliuretanic bicomponent

•   De asemenea, puteţi alege lacul de protecţie finală cu 
aspect  mat sau lucios.

1 PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

•  Alegem amorsa adecvată pentru pregătirea suprafeței 
de aplicare, în conformitate cu tipul suprafeței.

•   Pentru suprafețe absorbante ar trebui folosit GLX 292 
sau STATUS DUR PE BAZĂ DE APĂ

•   Pentru suprafețe neabsorbante vom folosi una dintre 
amorsele pe bază de cuarț de la THRAKON: GLX-190.

Cod Role/Palet m2/Palet

T010320020 33 1650

DECOR PRIM Amorsă de aderenţă pentru mortar 
Amorsă micromoleculară cu putere mare de 
penetrare a stratului suport, adecvată pentru 
impregnarea și stabilizarea mortarelor pe bază de 
ciment, inainte de aplicarea lacului protector.
Aplicare: Adecvat pentru aplicarea pe orice tip 
de suprafață pe bază de ciment precum : mortar 
decorativ, tencuieli, ipsos etc. 
Acoperire: 100-150 ml / m2, funcție de gradul de 
absorbție al substratului.
Buc./Cutie: 16

Protecția mortarului decorativ

DECOR PROTECT Lac pe bază de apă, pentru protecția mortarelor decorative

Lac special conceput pentru a proteja suprafețele 
pe bază de ciment, la care în prealabil s-a aplicat 
DECOR PRIM.
Aplicare: Adecvat pentru utilizarea în interior și 
exterior pe orice tip de suprafață pe bază de ciment, 
unde nu există apă băltită, grăsimi și uleiuri.
Acoperire: 100-200 ml/m², funcție de gradul de 
absorbție al substratului.
Buc./Cutie: 16

DECOR PU VARNISH Lac poliuretanic bicomponent
Lac poliuretanic bicomponent, transparent. Oferă 
etanșeizare excelentă și rezistență mecanică și la agenți 
chimici, protecție împotriva îngălbenirii și a radiațiilor UV.
Aplicare: Potrivit pentru hidroizolare și protecția oricărui 
tip de construcție. Recomandat pentru mortar decorativ, 
substraturi pe bază de ciment, lemn, metal, piatră naturală, 
etc. Compoziția lui specială conține filtre împotriva radiațiilor ultraviolete, 
asigurând protecția nuanțelor și modelelor, deoarece nu se îngălbenește 
și nu se decolorează în timp.
Acoperire: 80-120 ml/m², funcție de gradul de absorbție a substratului.
*Disponibil cu aspect lucios şi mat.
Buc./Cutie: 16

Reguli
Pentru o aplicare corectă
Sistemul DECOR de la THRAKON este o soluție inovatoare, propusă de THRAKON ca un sistem 
integrat de mortar decorativ. Cu sistemul de mortar decorativ DECOR, putem decora în mod unic 
suprafețe de zidărie sau pardoseli, având un rezultat excelent din punct de vedere estetic.

Sistem de mortare decorative

Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă 
cu standardul european ETAG 004. 
Aplicare: Recomandat pentru consolidarea 
stratului de bază (masă de şpaclu).
Ochi: 4 x 4.5 mm
Dimensiune: rolă 1 m x 50 m
Acoperire: 1.1 m/m²

Plasă de fibră de sticlă CLIMAPLUS (160 g/m²)

Armare Pardoseli

Cod Ambalaj

P121901003 1 kg

T010002002 4 kg

Indicații detaliate pentru aplicare puteți găsi în documentația 
tehnică și pe site-ul companiei.

THRAKON vă oferă posibilitatea de a 
vă informa și a vă prezenta sistemul cu 
mortare decorative organizând seminarii de 
pregătire periodică la sediile Importatorilor 
din România, dar şi prin prezentări susținute 
in teritoriu (la magazinele partenere) de către 
personalul tehnic.
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Instrucțiuni
Instrucțiuni pentru o aplicare corespunzătoare 
a pardoselii
•   Betonul trebuie să fie uscat, solid, fără 

materiale friabile, praf, vopsea, ceară 
sau uleiuri

•   Fisurile mari trebuie să fie acoperite în 
mod corespunzător înainte de aplicarea 
mortarului

•   Substratul trebuie spălat cu apă, iar 
după uscare, se amorsează cu amorsa 
acrilică GLX 290 diluată: 3 părți apă:  
1 parte amorsă

•   Suprafețele absorbante și suprafețele 
vechi trebuie să fie stabilizate folosind 
aceeași amorsă

•   Produsul se aplică după uscarea 
completă a amorsei (aproximativ 2-6 ore)

•   Profilele de nivelare trebuie eliminate 
imediat după aplicare

•   În condiții extreme de mediu 
(temperaturi ridicate), atunci când 
uscarea rapidă a produsului este 
cauzat, este necesar să umeziți 
suprafața cu apă timp de 2 zile

•   Lăsați produsul să se usuce complet 
înainte de aplicații ulterioare

•   În timpul aplicării și pentru următoarele 
24 ore, temperatura ambiantă și 
temperatura substratului trebuie să fie 
între +5°C și +35°C

Sistem de mortar decorativ
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Vopsele și produse complementare
 Vopsele termoreflexive

 Vopsele pentru interior

 Vopsele acrilice

  Amorse

  Protecție pentru lemn

  Protecție pentru 
metal 

 Chituri

  Produse speciale

  Vopsele epoxidice- 
poliuretanice

 Diluanți

 Coloranți

 Baze pentru colorat

•   Produse agrementate european

•   Gamă diversificată de produse 
ecologice

•   Vopsele ultra lavabile pentru interior, 
cu rezistență excepțională la spălări 
intense și repetate

•   Tencuieli  decorative și vopsele 
pentru exterior hidrofobe, rezistente la 
murdărie, radiațiile UV și la contaminare 
microbiologică

•   Vopsele termoreflexive certificate,  
de calitate superioară

•   Produse premium, care asigură finisaje 
de lux

•   Lucrabilitate excelentă

•   Putere de acoperire excepțională

•   Produse cu rezistență foarte mare  
în timp, inclusiv în mediul urban  
cu poluare intensă

•   Posibilitatea de nuanţare profesională a 
produselor de finisaj pentru termoizolaţii 
CLIMAPLUS

•    Peste 35.000 de nuanţe,  
prin sistemul de colorare de la 
THRAKON.

Avantaje
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj

P121111003
Alb

3L
P121111010 10L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121110003
Alb

3L
P121110010 10L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121113003
Alb

3L
P121113110 10L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121112008  

Alb
750 ml

P121112003 3 L
P121112010 10 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121108008

Alb
750 ml

P121108003 3 L
P121108010 10 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121157008

Alb
750 ml

P121157003 3 L
P121157010 10 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121180008

Alb
750 ml

P121180003 3 L
P121180009 9 L

Vopsele termoreflexive

MONOSIS IN Vopsea ultra lavabilă termoreflexivă, ecologică, pentru interior
Are certificare ecologică EU, precum și de la CSER  
și Universitatea din Atena pentru energie regenerabilă.
Granulele speciale pe care le conţine ajută la menţinerea 
unei temperaturi constante, contribuind astfel la 
economisirea energiei. În paralel, înaltele proprietăți 
antimucegai pe care le are previn dezvoltarea mucegaiului.
Aplicare: Este recomandată ca vopsea lavabilă pentru 
reducerea transferului termic prin pereţi 
pentru toate tipurile de suprafaţă la interior.
Acoperire: 10-12 m²/L
10L: Buc./Palet: 36

MONOSIS OUT Vopsea acrilică termoreflexivă, ecologică, pentru exterior
Granulele speciale pe care le conţine reflectă 
undele termice solare si protejează împotriva 
razelor ultraviolete, contribuind în același timp și 
la economisirea energiei. Are rezistență deosebită, 
hidroizolează pereții exteriori și, totodată, acoperă 
microfi surile. Este certificată de CSER și de 
Universitatea din Atena pentru energie regenerabilă.
Aplicare: Recomandată la hidroizolarea pereţilor 
exteriori, protejează împotriva apariţiei mucegaiului.
Acoperire: 6-8 m²/L
10L: Buc./Palet: 36

MONOSIS ROOF Vopsea termoreflexivă pentru terase

Granulele speciale pe care le conţine reflectă undele 
termice solare si protejează împotriva razelor ultraviolete, 
contribuind în același timp și la economisirea energiei. 
Izolează perfect suprafețele orizontale, cum ar fi terase  
si verande. Are o rezistență remarcabilă la condiții
meteorologice extreme, este impermeabil, super
elastic și nu se exfoliază. Este certificată de CSER  
și de Universitatea din Atena.
Aplicare: Recomandat pentru hidroizolarea teraselor  
şi verandelor.
Acoperire: 1-2 m²/L
10L: Buc./Palet: 36

Vopsele pentru interior

STATUS LUXURIOUS Vopsea ultra lavabilă ecologică cu aspect satinat

Vopsea ecologică ultra lavabilă, flexibilă, de cea 
mai înaltă calitate, care oferă o curățare ușoară și 
rezistență la spălări intense. Nu permite murdăriei să se 
impregneze. Oferă o suprafață satinată, și bucuria unei 
case proaspăt vopsite pentru mult timp. Are certificare 
ecologică oficială CE.
Aplicare: Adecvat pentru utilizarea la interior. Ideal pentru clădiri rezidenţiale, birouri de calitate premium, 
camere de copii, grădiniţe etc. Se aplică pe suprafețe precum: pereţi, tavane, plăci de gips-carton etc. 
Suprafața trebuie să fie uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsimi înainte de aplicare.
Acoperire: 12-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
9L: Buc./Palet: 36

STATUS ECO este o vopsea ultra lavabilă ecologică, 
flexibilă, cu putere mare de acoperire. Datorită materiilor 
prime de cea mai bună calitate, este soluţia ideală pentru 
obţinerea unui finisaj de lux, în mii de nuanţe. Rezultatul 
este o suprafaţă unică, perfect netedă, care se păstrează 
neschimbată în timp, cu rezistenţă excepţională la 
spălări repetate. Are certificare ecologică oficială CE.
Aplicare: Pe suprafețe cum ar fi pereți, tavane, plăci de gips-carton etc. Suprafața trebuie să fie uscată, 
solidă și fără praf, mucegai, grăsimi înainte de aplicare. 
Acoperire: 12-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
10L: Buc./Palet: 36

STATUS ECO Vopsea ultra lavabilă ecologică cu aspect mat

Vopsea ultra lavabilă, flexibilă, cu putere mare
de acoperire. Datorită materiilor prime de cea mai bună
calitate, este soluţia ideală pentru obţinerea unui finisaj
de lux, în mii de nuanţe. Rezultatul este o suprafaţă
unică, perfect netedă, care se păstrează neschimbată în
timp, cu rezistenţă excepţională la spălări repetate.
Aplicare: Recomandat pe pereți, tavane, gips-carton, lemn etc. Suprafața
trebuie să fie uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsimi, înainte de aplicare.
Acoperire: 12-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
10L: Buc./Palet: 36

STATUS EMULSION PAINT Vopsea ultra lavabilă

Vopsea super lavabilă cu putere mare de acoperire.
Se aplică uşor şi asigură o suprafață cu finisaj de lux.
Este rezistentă la spălări intense și păstrează nuanța
neschimbată, oferind senzația unui spaţiu curat și
proaspăt vopsit pentru o lungă perioadă de timp.
Aplicare: Potrivit pentru utilizarea în interior, ideal pentru
băi și bucătării.
Acoperire: 12-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
10L: Buc./Palet: 36

STATUS KITCHEN & BATH Bucătărie și Baie
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj
P121104003

Alb
3 L

P121104009 9 L
P121104016 16 L

Cod Nuanțe Ambalaj
C/C

8 nuanţe 
de bază

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

Cod Nuanțe Ambalaj
P121107008

Alb
750 ml

P121107003 3 L
P121107009 9 L

Pigmenţi  cu putere mare de colorare și 
capacitate de omogenizare deplină, pentru 
culori ce rezistă în timp. 
Aplicare: Potriviți pentru vopsirea diferitelor 
suprafețe și colorarea vopselelor lavabile  albe 
și a vopselelor acrilice. Disponibili în 8 nuanțe 
de bază: galben, roșu, albastru, verde, ocru, 
cărămiziu, maro, negru.  
Acoperire: 10-13 m²/L
180 ml/ 375 ml/ 750 ml:  Buc./Cutie: 12

STATUS EMULSION COLOURANT Pigmenți pentru colorare 

PRIMO ECO Vopsea lavabilă ecologică
Vopsea lavabilă ecologică pentru suprafeţe interioare,
Este fără miros şi nu are efect nociv asupra omului şi 
mediului. Se aplică uşor, se usucă rapid, are putere de 
acoperire mare și randament ridicat.
Aplicare: Recomandată pentru suprafeţe interioare 
precum pereţi, tavane din plăci de gips carton etc.
Înainte de vopsire, suprafața trebuie să fie uscată, curată 
și fără materii friabile. Se îndepărtează în întregime 
vopseaua veche exfoliată.  
Acoperire: 11-13 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
9L: Buc./Palet: 36

PRIMO PROFESSIONAL Vopsea lavabilă aditivată cu răşini acrilice 

Vopsea lavabilă aditivată cu răşini acrilice, 
special creată pentru uz profesional. Se aplică 
uşor, se usucă rapid, are putere mare de 
acoperire şi  eficienţă ridicată. 
Aplicare: Recomandată pentru pereți interiori și 
exteriori, tavane, gips-carton, zidărie etc.
Acoperire: 10-12 m²/L
9L: Buc./Palet: 36
16L: Buc./Palet: 33

BONUS Vopsea lavabilă
Vopsea lavabilă aditivată cu rășini acrilice, special 
concepută pentru uz profesional. Ușor de lucrat, uscare 
rapidă, are putere mare de acoperire.
Aplicare: Recomandată pentru pereți interiori și exteriori, 
tavane, gips-carton, zidărie etc. Suprafața trebuie să fie 
uscată și fără praf sau ulei înainte de vopsire. 
Acoperire: 10-12 m²/L
9L: Buc./Palet: 36 
15L: Buc./Palet: 33

Vopsele acrilice

Cod Nuanțe Ambalaj
P121138388

Alb
750 ml

P121938P03 3 L
P121138010 10 L

STATUS 100% ACRYLIC PAINT Vopsea 100% acrilică 
Vopsea 100% acrilică, flexibilă, pentru exterior.  
Materialele prime de cea mai bună calitate oferă o 
rezistenţă excepţională la condiţii meteo severe, radiații 
solare intense, mediu urban cu poluare intensă. Culoarea 
sa de un alb strălucitor şi nuanţele care rămân intacte 
pentru o perioadă foarte lungă de timp pot face casa 
dumneavoastră să arate proaspăt vopsită mulţi ani după 
folosirea vopselei.
Aplicare: Recomandat pentru vopsirea suprafețelor exterioare.
Acoperire: 12-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
10L: Buc./Palet: 36

Cod Nuanțe Ambalaj
P121155003

Alb
3 L

P121155010 10 L

STATUS ALL WEATHER este rezultatul unor cercetări de 
durată şi a unor teste exhaustive pentru toate condiţiile 
meteo. Este un produs de pionierat care vopseşte şi 
izolează în acelaşi timp pereţii exteriori, asigurând 
protecţie totală împotriva umidităţii şi o excepţională 
rezistenţă în timp. Compoziţia sa specială creează o membrană flexibilă care acoperă toate nervurile, 
“monitorizează” toate contractările şi dilatările suprafeţei şi, datorită filtrelor împotriva radiaţiilor ultraviolete din 
structura sa, rămâne flexibilă fără să se exfolieze. Constituie soluţia ideală pentru casele afectate de poluarea 
intensă din centrele urbane, de umiditate sau mediu salin din zonele montane sau din vecinătatea mării. 
Capacitatea sa de a preveni generarea mucegaiului şi depozitarea agenţilor poluanţi pe suprafaţa ei are ca 
rezultat auto-curăţirea la fiecare ploaie puternică.
Aplicare: Ideală pentru protecția clădirilor, în special în zonele urbane și montane. Acesta se aplică pe 
suprafețe verticale la exterior. Suprafața trebuie să fie uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsimi înainte de 
aplicarea.
Acoperire: 8-10 m²/L
10L: Buc./Palet: 36

STATUS ALL WEATHER Vopsea izolatoare elastomerică

Cod Nuanțe Ambalaj
P121122113

Alb
3 L

P121122119 9 L
P121122015 15 L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121122015 Alb 15 L

BONUS Vopsea lavabilă
Vopsea lavabilă pentru interior, special creată pentru uz 
profesional.
Aplicare: Recomandată pentru pereți interiori, tavane, 
gips-carton, zidărie etc. Suprafața trebuie să fie
uscată și fără praf sau ulei înainte de vopsire.
Acoperire: 10-12 m²/L
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj
P121306008

Alb  
translucid

750 ml
P121306003 3 L
P121306010 10 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121307001

Transparent
1 L

P121307005 5 L
P121307015 15 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121307001

Transparent
1 L

P121307005 5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121308008

Alb  
translucid

750 ml
P121308003 3 L
P121308010 10 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121137008

Alb
750 ml

P121137003 3 L
P121137009 9 L

C/C
Gri

Cărămiziu

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

PRIMO Vopsea acrilică pentru ciment - anticarbonatare
Vopsea acrilică pentru exterior. Ușor de aplicat și cu o, 
uscare rapidă, are acoperire foarte bună și rezistă  la 
ultraviolete  și la condițiile meteorologice severe. Este 
soluția ideală și eficientă, special concepută pentru uz 
profesional. Disponibil în alb, gri, cărămiziu.
Aplicare: Ideal pentru utilizare la exterior, în special pe 
suprafeţe cu substrat pe bază de ciment ( beton, tencuieli 
etc). Suprafața trebuie să fie uscată, solidă și fără praf, 
mucegai, grăsimi, înainte de aplicare.
Acoperire: 10-12 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
9L: Buc./Palet: 36

STATUS RELIEF Vopsea texturată
Vopsea decorativă texturată, pentru 
interior și exterior. Are o aderenţă 
excelentă pe suport și rezistență foarte 
bună la condiții meteorologice severe. 
Folosind trafaletul potrivit, crează o 
mulțime de modele decorative.
Aplicare: Este adecvată vopsirii tuturor 
tipurilor de suprafeţe vechi şi noi, cum ar 
fi: pereţi, tavane, lemn etc. 
Acoperire: 2.6 m²/kg
15kg: Buc./Palet: 33

GLX 292 FLEX PRIM Amorsă acrilică de penetrare
Amorsă acrilică gata de aplicare, pe bază  
de apă (micronizată), cu o putere mare de  
penetrare.
Aplicare: Este ideală pentru pregătirea  
tuturor tipurilor de suprafeţe poroase noi  
sau vechi, precum tencuieli, cărămizi, beton,  
pereţi pe care s-a aplicat glet etc., creând un  
liant excelent pentru tencuieli acrilice,  
vopseluri acrilice sau emulsie, mortare, adeziv 
pentru plăci, hidroizolaţii pe bază  
de ciment sau acrilice etc. De asemenea, 
este ideal pentru pereţii care au fost anterior 
vopsiţi cu vopsea pe bază de apă, cu var sau 
cu vopseluri de calitate scăzută. Stabilizează 
suprafeţele slabe şi le face potrivite pentru 
aplicarea vopselurilor, a tencuielii etc.
Acoperire: 15-20 m²/L, funcţie de absorbţia 
stratului suport
1 kg: Buc./Cutie: 16
20 kg: Buc./Palet: 36

STATUS ACRYLIC PRIMER Amorsă acrilică profesională
Amorsă acrilică profesională, transparentă, pentru 
vopsele lavabile sau acrilice, recomandată pentru interior 
şi exterior. Are o excelentă aderență și elasticitate. 
Asigură substratul perfect, cu o aderență puternică, 
pentru vopeaua  de finisaj. 
Aplicare: Ideală pentru amorsarea suprafețelor noi, cum 
ar fi beton expus, ipsos, gips-carton, suprafețe gletuite sau tencuite, cărămidă, 
etc. De asemenea, este  potrivită pentru stabilizarea suprafețelor vopsite cu 
lavabile vechi.
Acoperire: 15-20 m²/L (lichid concentrat)
750 ml: Buc./Cutie: 12
10L: Buc./Palet: 36

STATUS DUR Amorsă impermeabilă pe bază de solvent  
Amorsă acrilică pe bază de solvent, transparentă, 
impermeabilă. Impregnează suprafețele și le 
impermeabilizează, însă permite suprafețelor să respire. 
Aplicare: Ideală pentru amorsarea suprafeţelor  poroase 
noi sau vechi, cum ar fi tencuială, cărămidă, beton, pereți 
gletuiți etc. De asemenea, este o soluție excepțională 
pentru suprafețe acoperite cu var sau cu vopseluri vechi, 
de calitate inferioară.
Acoperire: 12-14 m²/L (lichid concentrat)
1L: Buc./Palet: 12

Amorse
STATUS DUR Amorsă acrilică, impermeabilă, pe bază de apă
Amorsă acrilică pentru pereți, transparentă, 
impermeabilă. Are o putere mare de a penetra 
în profunzime suprafeţele, stabilizează și 
impermealizează, oferind o aderență excepţională 
pentru vopseaua de finisaj. 
Aplicare: Recomandată pentru pregătirea oricărei 
suprafețe, cum ar fi ipsos, cărămizi, beton, pereți 
chituiți etc. Soluție excepțională pentru pereți vopsiți 
cu var sau vopsele vechi, de calitate inferioară.
Acoperire: 15-20 m²/L
1L: Buc./Palet: 12

PRIMO PVA Amorsă pentru interior
Este o amorsă transparentă, pe bază de apă,
pentru interior. Are o mare elasticitate și aderență
excepțională. Penetrează în adâncime și
stabilizează suprafețele asigurând performanţe
sporite vopselelor de finisaj.
Aplicare: Recomandată pentru pregătirea
suprafețelor noi, cum ar fi ipsos, tencuieli, plăci
de ghips, pereți, etc.
Acoperire: 14-16 m²/L (lichid concentrat)
750 ml: Buc./Cutie: 12
10L: Buc./Palet: 36

Cod Nuanțe Ambalaj Buc./Cutie
P121540005

Alb
5 kg 4

P121540015 15 kg

Cod Ambalaj Buc./Palet

P121472920 1 kg 240
P121470020 5 kg 84
P121472921 20 kg 24
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj
P121131008

Alb
750 ml

P121131003 2,5 L
P121131005 5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121332008

Alb
750 ml

P121332003 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Alb lucios/
Satinat

750 ml

C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121333008

Incolor
750 ml

P121333003 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Incolor și în 
8 nuanțe ale 

lemnului

750 ml

C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
C/C

Alb (Lucios, 
Satinat)

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

P121125204
Alb (Mat)

375 ml
P121125208 750 ml

Cod Nuanțe Ambalaj
P121710008 Incolor 750 ml + 250 ml Free

Protecție pentru lemn

STATUS POLYPRIMER Grund ecologic pentru utilizări multiple
Grund ecologic pe bază de apă, pentru uz interior și 
exterior. Are certificare ecologică oficială CE.
Se aplică ușor, are o capacitate de acoperire 
excepțională și asigură aderență perfectă la substrat și 
un rezultat final perfect.
Aplicare: Ideal pentru suprafețe de lemn înainte de a fi 
vopsite cu vopsea  pe bază de apă. Este, de asemenea, 
adecvat pentru metal, ipsos, plăci de gips, PVC , 
polistiren și sticlă. Inodor în timpul aplicării.
Acoperire: 10-12 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS AQUADROP Vopsea email, ecologică, pe bază de apă
Email ecologic, pe bază de apă, de calitate
excepțională, ideal pentru uz în spații interioare și
exterioare. Are certificare ecologică oficială CE.
Se evidențiază pentru că este inodor, nu se
îngălbenește, se întinde foarte bine şi acoperă uşor
suprafeţele, lăsând un finisaj perfect, care rezistă
spălării frecvente și condițiilor climaterice nefavorabile
pentru mulți ani.
Aplicare: Concepută special pentru vopsirea oricărei
suprafețe de lemn, cum ar fi uși, dulapuri, ferestre, dar
și pentru pereți, metal, PVC, polistiren sau sticlă.
Acoperire: 12-14 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS Grund pentru email 
Grund de culoare albă, mat, ideal pentru 
pregătirea suprafețelor înainte de vopsire cu 
emailuri. Umple eficient porii suprafeței, asigurând 
o aderență excelentă la email, dar și un rezultat 
final uniform și de calitate.
Aplicare: Adecvat pentru lemn și pereți la interior 
și exterior.  
Acoperire: 16-18 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS Vopsea alchidică
Email de calitate superioară pentru utilizarea la interior 
și exterior. Lasă o suprafață finisată perfect, rezistentă 
la spălări frecvente și la condiții meteorologice 
nefavorabile pentru mai mulți ani. Se remarcă prin  
lucrabilitate, gradul de acoperire și uniformitate.
Aplicare: Special concepută pentru vopsirea oricărei 
suprafețe de lemn, cum ar fi uși, dulapuri, tocării, 
ferestre, precum și pentru pereți și suprafețe de metal.
Acoperire: 14-16 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS TEAK OIL Ulei pentru întreținerea lemnului, aditivat cu ceară
Crește durata de viață a suprafețelor 
din lemn, înlocuind  uleiurile naturale ale 
lemnului. Sigilează, hrănește și, în același 
timp, înfrumusețează suprafața. 
Aplicare: Ideal pentru împrospătarea și 
întreținerea mobilierului de grădină, dar și a 
oricărei construcții decorative din lemn.
Acoperire: 13-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

250 ml

FREE

STATUS BASEWOOD Baiţ – grund pentru protecția lemnului
Baiţ  incolor de conservare şi grund pentru pregătirea 
suprafețelor din lemn înainte de lăcuire. Compoziția sa 
specială protejează eficient lemnul împotriva ciupercilor, 
petelor albastre și mucegaiului, oferind și o putere de 
acoperire de excepție (20 m2/L).  
În același timp, întărește suprafața de lemn pe care se aplică și 
previne așchierea acesteia.
Aplicare: Potrivit pentru utilizarea în interior şi exterior, pentru toate 
suprafețele din lemn, cum ar fi uși, ferestre, rame, căptușeli, grinzi, 
acoperișuri, garduri, pergole, mobilier de grădină etc.
Acoperire: 20 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 6

STATUS EVERWOOD Lac de impregnare pentru protecția și finisarea lemnului

Lac de impregnare de calitate excepțională, special 
conceput pentru protecția eficientă a lemnului la interior 
și exterior. Are o formulă specială pentru a pătrunde 
adânc în porii lemnului și, în același timp, care îi 
permițe să «respire». Filtrele UV integrate și capacitatea 
hidrofugă protejează în mod eficient de soare, ploaie și 
umiditate. Extrem de flexibil, are capacitatea de a urma contracțiile și extinderile 
lemnului, fără fisuri sau decojiri, oferind o putere de acoperire de excepție (25 
m2/L). Disponibil incolor și în 8 culori: pin, stejar, cireș, castan, nuc, mahon, 
oregon și tec.
Aplicare: Potrivit pentru toate suprafețele din lemn, cum ar fi uși, ferestre, rame, 
căptușeli, grinzi, acoperișuri, garduri, pergole, mobilier de grădină etc.
Acoperire: 25 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 6
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Incolor și în 
8 nuanțe ale 

lemnului

750 ml

C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Incolor
Lucios /
Satinat

750 ml

C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121125408 Incolor, 

Lucios
750 ml

P121125403 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121125002

Lucios 
Incolor

180 ml
P121125008 750 ml
P121125003 2,5 L

C/C Lucios 
Nuanțe

180 ml
C/C 750 ml
C/C Incolor

Satinat / Mat
750 ml

C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
C/C Transparent

satinat / Mat
750 ml

C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121306108

Alb
750 ml

P121306103 2,5 L
P121306105 5 L

STATUS AQUAWOOD Lac  pe bază de apă, pentru protecția și întreținerea lemnului
Lac pentru impreganre, special conceput pentru a 
contribui la protejarea efectivă a lemnului în spații 
interioare și exterioare, evidenţiind  în același timp 
frumusețea sa naturală. Are filtre UV încorporate, 
pentru a combate radiația solară și, în combinație cu 
capacitatea lui hidrofugă, împiedică formarea de igrasie 
și riscul de infectare cu insecte, fungi, gândaci și alți 
dăunători. Se usucă repede și urmează contracția și 
dilataţia suprafeţei , fără fisuri sau decojire. Disponibil 
incolor și în 8 nuanțe: pin, stejar, cires, castan, nuc, 
mahon, oregon și tec.
Aplicare: Pe toate suprafețele din lemn, noi sau vechi: 
uși, ferestre, tavane, rame de uși, pergole, mobilier de 
grădină, garduri, căptușeli din lemn, etc.
Acoperire: 18-20 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 6

STATUS ECOVARN Lac ecologic pentru protecția lemnului

Lac pe bază de apă, cu certificare ecologică 
oficială CE. Protejează și decorează orice 
suprafață din lemn, în spațiu interior și exterior. 
Are integrate  filtre UV, combate radiația solară, 
păstrând suprafața pe care se aplică neschimbată 
pentru o perioadă lungă de timp.
Aplicare: Pe toate suprafețele din lemn, noi sau 
vechi: usi, ferestre, tavane, rame de uși, pergole, 
mobilier de grădină, garduri, lambriuri din lemn 
etc. În același timp, se aplică pe pereți și pe metal, 
pentru protecţie. Recomandat și  ca un strat final 
de protecție a vopselelor decorative, deoarece nu 
îngălbenește.
Acoperire: 8-10 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS NAUTICAL Lac pentru mediu marin
Lac transparent, extrem de durabil, pentru mediu 
marin, care protejează și decorează orice suprafață 
din lemn expusă la exterior. Conținutul ridicat de filtre 
împotriva radiațiilor ultraviolete protejează împotriva 
fisurilor şi decojirii. Creează o suprafață flexibilă, 
impermeabilă, care oferă protecție pe termen lung.
Aplicare: Special conceput pentru bărci din lemn, dar 
și pentru uși exterioare, ferestre, pergole, balustrade 
etc. Ideal pentru lemnul puternic afectat de umiditate, 
sarea mării și soare.
Acoperire: 15-16 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS WOOD CLASSIC Lac pentru lemn
Lac poliuretanic monocomponent, de înaltă calitate, 
pentru spații interioare sau exterioare. Se remarcă prin 
rezistență mare și pentru luciul intens.
Aplicare: Potrivit pentru suprafețe din lemn de toate 
tipurile, noi sau vechi: usi, ferestre, lambriuri, rame de 
uși, pergole, mobilier de grădină, garduri etc.
Acoperire: 8-10 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

Protecție pentru metal

STATUS STEEL Lac pentru metal

Lac transparent pentru elemente metalice, la interior și 
exterior. Rezistent la condiții meteorologice extreme. 
Adecvat pentru protecția și decorarea elementelor 
de metal și a aliajelor feroase vechi și noi. Formulă 
specială de rășină alchidică care păstrează aspectul 
metalului, protejează împotriva ruginii, a loviturilor și 
dilatările metalului.
Aplicare: Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie 
curată, uscată, fără praf și grăsimi. Produsul se aplică 
între 10 ° C și + 25 ° C, cu pensula sau cu rolă.  
Aplicați două straturi uniforme și în cruce.
Acoperire: 15-20m2/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS Grund pentru metal

Grund ideal pentru pregătirea suprafețelor metalice 
feroase. Oferă lucrabilitate excelentă, se întinde 
uniform, are o acoperire excelentă și nu curge. 
Asigură aderență foarte bună la stratul final.
Aplicare: Se aplică pe toate suprafețele metalice 
feroase și aliajele cu conținut de fier. De asemenea, 
poate fi utilizat pe suprafețe din lemn, pereți cu 
nicotină și, în general, în construcții. Înainte de 
aplicare, suprafața trebuie să fie uscată, solidă și fără 
praf, mucegai, grăsimi.
Acoperire: 10-12 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj
P121121004

Portocaliu
500 g

P121121001 1 kg
P121121005 5 kg

Cod Nuanțe Ambalaj
C/C

Alb și în 37 
de nuanțe 
disponibile

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

C/C 2,5 L*

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Alb, Negru, 
Verde închis

750 ml
C/C 2,5 L

C/C Negru Mat, 
Aluminiu 750 ml

Cod Nuanțe Ambalaj

P121135008 Transparent 750 ml

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C
10 Nuanțe

750 ml
C/C 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
C/C

Gri /
Cărămiziu

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

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C
5 Nuanțe

750 ml
C/C 2,5 L

STATUS RUST PRIMER Grund de protecție anticorozivă
Grund cu rezistență la coroziune excelentă.
Oferă o protecție eficientă împotriva ruginii, chiar și în 
condiții meteorologice severe. Se lucrează uşor și se 
întinde foarte bine. Asigură culorii finale o aderență 
foarte bună și un rezultat final excelent.
Aplicare: Pe suprafețe metalice, cum ar fi balustrade, 
utilaje, caroserii etc.
Acoperire: 10-12 m²/L
375 ml/750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS RED LEAD PRIMER Grund anticoroziv pentru mediu marin
Grund anticoroziv extrem de puternic. Datorită 
proprietăților tixotropice, este ușor de lucrat, 
se întinde excelent, se usucă rapid și asigură o 
aderență excelentă.
Aplicare: Potrivit pentru protecția eficientă 
împotriva oxidării suprafețelor metalice. De 
asemenea, se aplică și ca un grund pe suprafețe de 
lemn, cum ar fi rame de uși și ferestre, ambarcațiuni 
etc. Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie 
uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsimi. 
Acoperire: 5-6 m²/kg
500 gr/1 kg: Buc./Cutie: 12

STATUS DUKO Vopsea alchidică
Email lucios, de înaltă rezistență, pentru exterior 
sau interior. Se remarcă pentru rezistență în condiții 
meteorologice dificile și la spălări intense. Creează 
o suprafață lucioasă și dură, cu nuante ce nu se 
decolorează, oferind protecție și frumusețe pentru o 
lungă perioadă de timp.
Aplicare: Ideal pentru vopsit și protecție anticorozivă 
pentru suprafețe metalice de toate tipurile. De asemenea, 
potrivit pentru aplicare pe suprafețe de lemn și pereți. 
Acoperire: 13-15 m²/L

* Disponibilă şi în două nuanţe noi auriu si argintiu.
** Disponibil în nuanțe: 01, 24, 44, 63, 65, 74, 76, 99

180 ml/375 ml/750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS DUROMETAL Vopsea alchidică aditivată
Vopsea alchidică pentru mașini și utilaje, lucioasă și cu  
durabilitate excelentă.
Aplicare: Suprafața trebuie să fie înainte de aplicare 
uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsime.  
Acoperire: 13-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS DUROMETAL Întăritor
Întăritor poliuretanic pentru vopseluri duco. Oferă 
uscare mai rapidă și duritate mai mare.
Aplicare: Se amestecă într-un raport de 20% din 
volum cu toate vopselurile duco.
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS RUSTBLOCK Vopsea email protector 3 in 1
Vopsea specială, cu finisaj lucios, care oferă protecție 
puternică împotriva ruginii la fiecare suprafață nouă 
sau veche de metal. Are  aderență foarte bună  și se 
întinde excelent. Oferă o excelentă rezistență la condiții 
meteorologice extreme. Rezultatul este o suprafață 
lucioasă, foarte rezistentă, cu nuanțe nealterate pentru o 
lungă perioadă de timp.
Aplicare: Special concepută pentru a fi aplicată pe 
suprafețe corodate, fără utilizarea anterioară a unui 
grund anticoroziv.
Acoperire: 6-8 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS RUSTBLOCK Vopsea email protector 3 in 1, cu efect ”lovitură de ciocan”
Vopsea cu finisaj lovitură de ciocan, care asigură 
o protecție excelentă împotriva ruginii pe fiecare 
suprafață nouă sau veche de metal, prevenind 
reaparitia acesteia. Are o aderență excelentă pe suport 
și se aplică usor. Oferă o excelentă rezisteță la condiții 
meteorologice extreme. Rezultatul este o suprafață 
lucioasă, foarte rezistentă, cu nuanțe intacte pentru o 
lungă perioadă de timp. Disponibilă în 5 culori
Aplicare: Special concepută pentru a fi aplicată pe 
suprafețe corodate, fără utilizarea anterioară a unui 
grund anticoroziv. Consum: 6-8 m2 / L
Acoperire: 6-8 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj

P121126008
Transparent

750 ml
P121126003 2,5 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121385001 Alb 1 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121381004

Alb
400 g

P121381008 800 g
P121381005 5 kg

Chituri

Vopsele epoxidice - poliuretanice

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C 6
Nuanțe 650 ml

Cod Nuanțe Ambalaj

P129011000
Gri

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

Cod Nuanțe Ambalaj

P121136004
Alb

Comp Α: 4 L
P121136010 Comp B.: 2 L

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Alb /
Galben

5 kg
C/C 25 kg

STATUS METALLIC Vopsea metalizată pe bază de apă
Vopsea decorativă pe bază de apă, cu compoziție 
evoluată, care blochează rugina, previne reapariția ei și 
poate fi  aplicată direct peste rugină. Oferă rezistență 
mare, întindere foarte bună, aderență excelentă și 
protecție la coroziune. Rezultatul este o suprafață mată, 
extrem de rezistentă, cu nuanţe neschimbate pentru o 
lungă perioadă de timp. 
Aplicare: Ideală pentru orice suprafață metalică la 
exterior sau în interior.
Acoperire: 7-9 m²/L
650 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS ONE COVER Chit acrilic ușor - tip spumă 
Chit acrilic ușor (aerat), gata de aplicare, pentru 
orice suprafață din interior și exterior. Se lucrează 
cu ușurință și nu are nevoie de șlefuire. Se vopsește 
imediat după uscare. 
Aplicare: Cu o singură aplicare, pentru umplerea 
rosturilor, fisurilor și toate tipurile de deschideri cu 
grosime de până la 3 cm.
1L: Buc./Cutie: 12

Chit alb de construcții, pentru  interior și  exterior. 
Se lucrează cu ușurință, nu curge și umple uniform 
denivelările. Se usucă rapid, fără fisuri și ușor de slefuit, 
lăsând o suprafață netedă și foarte rezistentă. 
Aplicare: Recomandat pentru chituirea sau gletuirea 
oricărei suprafețe de ipsos, lemn, beton, gips-carton etc. 
Ideal și pentru mici reparaţii.
Acoperire: 400 g/m2

400 gr: Buc./Cutie: 24
800 gr: Buc./Cutie:12

Produse speciale

STATUS STONE VARNISH Lac acrilic pentru piatră
Lac decorativ de impregnare pentru piatră, de o calitate 
excelentă, special conceput pentru a evidenția și de a 
proteja orice fel de piatră. Asigură o suprafață lucioasă 
și elegantă, care poate rezista la condiții meteorologice 
severe pentru o perioadă lungă de timp.
Aplicare: Recomandat pentru toate tipurile de piatră, 
ceramică, marmură, cărămizi, granit, plăci de pavaj etc. Acesta poate fi, de 
asemenea, utilizat pe terase, șeminee, pereti, mozaicuri etc. Suprafața trebuie să fie 
uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsime înainte de aplicare.
Acoperire: 10-12 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS ARTISTICO Gel decorativ
Emulsie decorativă (gel)  solubilă în apă, destinată 
pentru a crea efecte artistice. Potrivit pentru 
decorarea spațiilor interioare. Proiectat cu 
standarde ridicate de calitate. Se aplică foarte ușor 
și favorizează combinații de culori, instrumente și 
tehnici de decorare cu adevarat unice.
Aplicare: pe orice suprafață, inclusiv pereți, 
plafoane, plăci de gips, lemn, metal etc.
Acoperire: 12-15 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

CARMYPAINT RP-10 Vopsea de marcaj 
Vopsea de marcaj pe bază de solvent, folosită 
ca liant al sferelor de sticlă reflectorizante. Are o 
excelentă aderență și reflexie. Sferele de sticlă 
trebuie să fie dispersate pe suprafaţa  de marcaj 
proaspăt vopsită înainte de uscare.
Aplicare: Recomandată pentru marcaje rutiere.
Acoperire: 2-4 m²/kg

STATUSPOOL PRIMER Grund pentru piscină
Este un grund epoxidic bicomponent, pentru 
piscine și rezervoare cu apă potabilă.
Aplicare: Grunduirea betonului la  piscine noi 
sau la reparații locale ale substratului vechi.
Acoperire: 7-9 m²/L (pentru peliculă uscată de 
60 microni.)

Cod Nuanțe Ambalaj

P121364008 Alb-
transparent 750 ml

STATUSPOX Vopsea epoxidică
Vopsea epoxidică bicomponentă. Are o 
rezistență mare la solicitări mecanice și 
chimice. De asemenea, este extrem de 
rezistentă la uleiuri, benzină, acizi şi are  
aderență excelentă pe suprafețe de beton 
și metal. Disponibil în culoarea gri ( RAL 
7032) și poate fi produs în orice culoare, la cerere.
Aplicare: La vopsitul pardoselilor în încăperi industriale, fabrici, depozite, 
garaje, ateliere auto etc.
Acoperire: 3-4 m²/kg pentru grosimea stratului de 150-200 microni

STATUS 100% ACRYLIC PUTTY Chit acrilic 100%
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Vopsele și produse complementare

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Alb, Albastru 
deschis

Comp Α: 4 L
C/C Comp B.: 2 L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121310008
Galben

Component A: 800 g
P121310002 Component B: 200 g

Cod Nuanțe Ambalaj
P121690004

Transparent
375 ml

P121690008 750 ml
P121690003 4 L

Cod Nuanțe Ambalaj
P121139003

Alb

Component A: 2 L
P121139101 Component B: 1 L

P121139118 Ambalaj
A+B set (500+250) ml

Cod Nuanțe Ambalaj
C/C Alb, Negru, 

Bleumarin, Al-
bastru, Roșu, 

Galben

Component A: 2 L
P121139001 Component B: 1 L

C/C Ambalaj
A+B set (500+250) ml

STATUSPOOL Vopsea pentru piscină
Vopsea bicomponentă pe bază de răşini 
poliuretanice, pentru piscine. Este foarte 
rezistentă la radiația solară, precum și la mediul 
acid sau alcalin. Prezintă aderență excelentă, 
hidroizolație deplină, iar elasticitatea sa mare 
protejează suprafața de fisuri și decojire.
Aplicare: Potrivit pentru piscine, puțuri și 
rezervoare.
Acoperire: 13-15 m²/L (pentru peliculă de 60 
microni)

WASH PRIMER Grund epoxidic pentru suprafețe neferoase

Grund epoxidic, bicomponent, de 
culoare galbenă.
Aplicare: Recomandat pentru pregătirea 
suprafețelor neferoase, cum ar fi 
aluminiu, cupru, zinc și tablă galvanizată.
Acoperire: 14-15 m²/kg (pentru peliculă 
de 10 microni)
Component A: 800 g: Buc./Cutie: 12
Component B: 200 g: Buc./Cutie: 12

REMOVER Decapant 
Produs coroziv puternic, de generație nouă, pentru 
vopseluri și lacuri. Nu conține dicloretan.
Aplicare: Potrivit pentru decaparea de vopsele și 
grunduri vechi sau noi.
375 ml/750 ml: Buc./Cutie: 12

CARMYSAIL PRIMER Grund epoxidic
Grund epoxidic, cu proprietăți 
antiosmotice.
Aplicare: Recomandat pentru oțel, 
aluminiu, lemn și fibră de sticlă.
Acoperire: 7-9 m²/lt (pentru peliculă de 
50-60 microni).
Set A+B (500 + 250 ml): Buc./Cutie: 12

CARMYSAIL Vopsea poliuretanică
Vopsea de finisaj poliuretanică, foarte 
rezistentă la uleiuri, grăsimi și detergenţi.
Aplicare: Adecvată pentru aplicarea pe 
suprafețe din fibră de sticlă, fier, aluminiu și 
lemn. Este recomandat și pentru vopsirea 
ambarcațiunilor, aplicată peste materialele 
de mai sus.
Acoperire: 13-15 m²/L (pentru peliculă cu 
grosimea de 30-40 microni)
Α + Β set (500 + 250) ml: Buc./Cutie: 12

Diluanți poliuretanici

Cod Produs Ambalaj Descrierea Produsului

P121738008

LS - 738

0.75 L
Diluanți poliuretanici pentru primăvară, 
toamnă, iarnă.
750 ml: Buc./Cutie: 12

P121738014 4 L

P121738015 15 L

P121074115 LS-741 15 L Diluanți poliuretanici pentru vară

Cod Produs Ambalaj Descrierea Produsului

P121701004

WHITE SPIRIT

375 ml
Diluanți penru vopsele alchidice.
375 ml: Buc./Cutie: 15
750 ml: Buc./Cutie:  28
4 L: Buc./Cutie: 8

P121701008 750 ml
P121701014 4L
P121701016 15 L

P121704008

ACETONE

0.75 L

750 ml: Buc./Cutie: 12P121704014 4 L

P129029900 15 L

P121702008

LS - 702
0.75 L Diluanți pentru vopsele pe bază de 

toluen. Recomandat pentru diluarea: 
STATUS POX, WASH PRIMER, CARMY-
PAINT RP-10. 750 ml: Buc./Cutie: 12P121702003 4 L

P121703008

LS - 703
0.75 L Diluanți pentru vopsele pe bază de xilen. 

Recomandat pentru diluarea: STA-
TUS POOL PRIMER, STATUS POOL & 
CARMYSAIL 750 ml: Buc./Cutie: 12P121703014 4 L

P121735014 LS - 744 0.75 L Diluanți pentru vopsele acrilice auto.
750 ml: Buc./Cutie: 12

P121705014

LS - 705
4 L

Diluanți pentru curățarea pistolului.
P121705015 15 L

Diluanţi 

Diluanți nitro

Cod Produs Ambalaj Descrierea Produsului

P121735008

LS - 735

0.75 L
Diluanți nitro pentru uz general. 
Potrivit pentru: STATUSPOOL PRIMER, 
CARMYSAIL PRIMER.
750 ml: Buc./Cutie: 12

P121735014 4 L

P121735015 15 L
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Vopsele și produse complementare

Cod Produs

T023373040 C04 ALB
T023373050 C05 ALBASTRU
T023373060 C06 GALBEN
T023373070 C07 ROȘU
T023373080 C08 VERDE
T023373090 C09 GALBEN CONCENTRAT
T023373100 C10 ALBASTRU CONCENTRAT
T023373110 C11 OCRU
T023373120 C12 PORTOCALIU
T023373130 C13 ROȘU CONCENTRAT
T023373140 C14 UMBRIA
T023373150 C15 CĂRĂMIZIU
T023373160 C16 VIOLET
T023373210 C21 NEGRU CONCENTRAT
T023373220 C22 MAGENTA
T023373230 C23 NEGRU
T023373240 C24 NEGRU
T023373250 C25 MAGENTA
T023373260 C26 PORTOCALIU
T023373270 C27 GALBEN
T023373280 C28 GALBEN CONCENTRAT
T023373290 C29 ALBASTRU CONCENTRAT
T023373300 C30 NEGRU CONCENTRAT
T023373310 C31 VIOLET CONCENTRAT
T023373320 C32 ROȘU CONCENTRAT
T023373330 C33 GALBEN CONCENTRAT
T023373340 C34 PORTOCALIU CONCENTRAT

Cod Produs Ambalaj
P121112P01

Baza P
1 L

P121112P03 3 L
P121112P10 10 L
P121112D01

Baza D
1 L

P121112D03 3 L
P121112D10 10 L
P121112T01

Baza TR
1 L

P121112T03 3 L
P121112T10 10 L

Cod Produs Ambalaj
P121108P01

Baza P
1 L

P121108P03 3 L
P121108P10 10 L
P121108D01

Baza D
1 L

P121108D03 3 L
P121108D10 10 L
P121108T01

Baza TR
1 L

P121108T03 3 L
P121108T10 10 L

Cod Produs Ambalaj
P121107P01

Baza P
1 L

P121107P03 3 L
P121107P09 9 L
P121107D01

Baza D
1 L

P121107D03 3 L
P121107D09 9 L

Cod Produs Ambalaj
P121138P01

Baza P
1 L

P121138P03 3 L
P121138P10 10 L
P121138D01

Baza D
1 L

P121138D03 3 L
P121138D10 10 L
P121138T01

Baza TR
1 L

P121138T03 3 L
P121138T10 10 L

Cod Produs Ambalaj
P121155P03

Baza P
3 L

P121155P10 10 L
P121155D03

Baza D
3 L

P121155D10 10 L
P121155T03

Baza TR
3 L

P121155T10 10 L

Coloranți

1 L = 1598 units (linii) sau 33,3 Υ 
(1Υ = 48 linii)

• Toţi coloranţii sunt la ambalaje 
de 1 lt
• Coloranţii C 30, C 31, C 32, C 33, 
C 34 sunt utilizate pentru colorarea 
tencuielilor decorative

Baze pentru colorat 

STATUS ECO Vopsea ultra lavabilă ecologică cu aspect mat
STATUS ECO este o vopsea ultralavabilă 
ecologică, flexibilă. Datorită materiilor prime de 
cea mai bună calitate, este soluţia ideală pentru 
obţinerea unui finisaj de lux, în mii de nuanţe. 
Rezultatul este o suprafaţă unică, perfect netedă, 
care se păstrează neschimbată în timp, cu 
rezistenţă excepţională la spălări repetate. 
Aplicare: Pe suprafețe cum ar fi pereți, tavane, 
plăci de gips-carton etc. Suprafața trebuie să fie 
uscată, solidă și fără praf, mucegai, grăsimi înainte 
de aplicare.
Acoperire: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Buc./Palet: 12/36

STATUS EMULSION PAINT Vopsea ultra lavabilă
Este o vopsea flexibilă ultra lavabilă, cu putere mare 
de acoperire. Datorită materiilor prime de cea mai 
bună calitate, este soluţia ideală pentru obţinerea unui 
finisaj de lux, în peste 35.000 de nuanţe. Rezultatul 
este o suprafaţă unică perfect netedă, care se păstrea-
ză neschimbată în timp, cu rezistenţă excepţională la 
spălări repetate. Aplicare: Recomandat pentru tavane, 
gips-carton, lemn etc. Suprafața trebuie să fie uscată, 
solidă și fără praf, mucegai, grăsimi, înainte de aplica-
re. Acoperire: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Buc./Palet: 12/36

PRIMO ECO Vopsea lavabilă ecologică
PRIMO ECO este o vopsea lavabilă ecologică pentru 
suprafeţe interioare. Este fără miros şi nu are efect 
nociv asupra omului şi mediului. Se aplică uşor, se 
usucă rapid, are putere de acoperire mare și randa-
ment ridicat. Aplicare: Recomandată pentru suprafeţe 
interioare precum pereţi, tavane din plăci de gips 
carton etc. Înainte de vopsire, suprafața trebuie să fie 
uscată, curată și fără materii friabile. Se îndepărtează 
în întregime vopseaua veche exfoliată. 
Acoperire: 11-13 m²/L 1 L/9 L: Buc./Palet: 12/36

STATUS 100% Acrylic Paint Vopsea 100% acrilică
Status Acrilic 100% este o vopsea flexibilă pentru 
exterior. Materialele prime de cea mai bună calitate 
oferă o rezistenţă excepţională la condiţii meteo se-
vere, radiații solare intense, mediu urban cu poluare 
intensă. Culoarea sa de un alb strălucitor şi nuanţele 
care rămân intacte pentru o perioadă foarte lungă de 
timp pot face casa dumneavoastră să arate proas-
păt vopsită mulţi ani după folosirea vopselei.
Aplicare: Recomandat pentru vopsirea suprafețelor 
exterioare. Acoperire: 12-15 m²/L
1 L/10 L: Buc./Palet: 12/36

STATUS ALL WEATHER este rezultatul unor cercetări de 
durată şi a unor teste exhaustive pentru toate condiţiile 
meteo. Este un produs de pionierat care vopseşte şi 
izolează în acelaşi timp pereţii exteriori, asigurând protec-
ţie totală împotriva umidităţii şi o excepţională rezistenţă 
în timp. Compoziţia sa specială creează o membrană 
flexibilă care acoperă toate nervurile, “monitorizează” toa-
te contractările şi dilatările suprafeţei şi, datorită filtrelor 
împotriva radiaţiilor ultraviolete din structura sa, rămâne 
flexibilă fără să se exfolieze. Constituie soluţia ideală 
pentru casele afectate de poluarea intensă din centrele 
urbane, de umiditate sau mediu salin din zonele montane sau din vecinătatea mării. Capacitatea sa de a 
preveni generarea mucegaiului şi depozitarea agenţilor poluanţi pe suprafaţa ei are ca rezultat auto-curăţirea 
la fiecare ploaie puternică. Aplicare: Ideală pentru protecția clădirilor, în special în zonele urbane și montane. 
Acesta se aplică pe suprafețe verticale la exterior. Suprafața trebuie să fie uscată, solidă și fără praf, mucegai, 
grăsimi înainte de aplicarea. Acoperire: 8-10 m²/L 10 L: Buc./Palet: 36

STATUS ALL WEATHER Vopsea izolatoare elastomerică
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Vopsele și produse complementare

Cod Produs Ambalaj
P121120P08

Baza P
750 ml

P121120P03 2,25 L
P121120D08

Baza D
750 ml

P121120D03 2,25 L
P121120T08

Baza TR
750 ml

P121120T03 2,25 L

Cod Produs Ambalaj
P121137P03

Baza P
3 L

P121137P09 9 L
P121137D03

Baza D
3 L

P121137D09 9 L

Cod Produs Ambalaj

C/C Baza P
Lucios/satinat

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Baza D
Lucios/satinat

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Baza TR
Lucios/satinat

750 ml

C/C 2,25 L

Cod Produs Ambalaj

C/C Baza P
Lucios/
satinat

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Baza D
Lucios/
satinat

750 ml

C/C 2,25 L

C/C Baza TR
Lucios/
satinat

750 ml

C/C 2,25 L

PRIMO Vopsea acrilică pentru ciment - anticarbonatare
Vopsea acrilică pentru exterior. Ușor de aplicat și cu o 
uscare rapidă, are acoperire foarte bună și rezistă  la 
ultraviolete  și la condițiile meteorologice severe. Este 
soluția ideală și eficientă, special concepută pentru uz 
profesional. Disponibil în alb, gri, cărămiziu.
Aplicare: Ideal pentru utilizare la exterior, în special 
pe suprafeţe cu substrat pe bază de ciment ( beton, 
tencuieli etc). Suprafața trebuie să fie uscată, solidă și 
fără praf, mucegai, grăsimi, înainte de aplicare.
Acoperire: 10-12 m²/L
9 L: Buc./Cutie: 36

STATUS AQUADROP Vopsea email, ecologică, pe bază de apă
Email ecologic, pe bază de apă, de calitate
excepțională, ideal pentru uz în spații interioare și
exterioare. Are certificare ecologică oficială CE.
Se evidențiază pentru că este inodor, nu se
îngălbenește, se întinde foarte bine şi acoperă
uşor suprafeţele, lăsând un finisaj perfect, care
rezistă spălării frecvente și condițiilor climaterice
nefavorabile pentru mulți ani.
Aplicare: Concepută special pentru vopsirea
oricărei suprafețe de lemn, cum ar fi uși, dulapuri,
ferestre, dar și pentru pereți, metal, PVC, polistiren
sau sticlă.
Acoperire: 12-14 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS Vopsea alchidică
Email de calitate superioară pentru utilizarea 
la interior și exterior. Lasă o suprafață finisată 
perfect, rezistentă la spălări frecvente și la condiții 
meteorologice nefavorabile pentru mai mulți ani. 
Se remarcă prin lucrabilitate, gradul de acoperire și 
uniformitate.
Aplicare: Special concepută pentru vopsirea oricărei 
suprafețe de lemn, cum ar fi uși, dulapuri, tocării, 
ferestre etc., precum și pentru pereți și suprafețe de 
metal.
Acoperire: 14-16 m²/L
750 ml: Buc./Cutie: 12

STATUS DUROMETAL Vopsea alchidică aditivată

Vopsea alchidică pentru mașini și utilaje, 
lucioasă și cu  durabilitate excelentă.
Aplicare: Suprafața trebuie să fie înainte de 
aplicare uscată, solidă și fără praf, mucegai, 
grăsime. 
Acoperire: 13-15 m²/kg
750 ml: Buc./Cutie: 12

Instrucțiuni
pentru o aplicare corectă a vopselelor

•  Alegeți sculele potrivite pentru fiecare tip de aplicare

•  Alegeți amorsa adecvată pentru a stabiliza suprafața de 
vopsit. Amorsa este puntea de legătură dintre suprafața 
suport și vopseaua de finisaj.

•  Pregătiţi și verificați suprafața, care trebuie să fie uscată, 
solidă, fără praf, mucegai, grăsime și resturi degradate

•   Sigilați cu materiale adecvate punctele prin care poate 
pătrunde umezeala, cum ar fi jgheaburi, rosturi, ferestre, 
fisuri etc.

•  Evitați aplicarea vopselelor la temperaturi ridicate și, în 
special, atunci când suprafețele sunt expuse la lumina 
directă a soarelui

•  Evitați vopsirea suprafețelor metalice fără îndepărtarea 
ruginii și aplicarea, pe rând, în  1-2 straturi de vopsea 
anticorozivă

•  Suprafețele lucioase și netede trebuie șlefuite, pentru  
a obține o mai bună aderență

•  Aplicați instrucțiunile de folosire ale fiecărui produs, 
pentru a obține un rezultat garantat

•  Aplicați  următorul strat (dacă este necesar) după ce, 
mai întâi, s-a uscat cel dinainte

•  Nuanțele din paletar pot părea mai închise atunci când 
sunt aplicate pe suprafețe mari.

 
•  Culorile închise dau iluzia de micșorare a încăperilor. 

•  Camerele mici și, în special, camerele de odihnă,  
se recomandă a fi vopsite în nuanțe deschise (pastel). 

•  Accentele pot fi create din suprafețe vopsite în nuanțe 
mai închise, pe suprafețe reduse, sau din alte elemente 
de decorare.
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Avantaje

Adezivi și chituri de rosturi
  Adezivi pentru plăci ceramice

  Adezivi pentru aplicații speciale

  Chituri

  Produse complementare

  Amorse și soluții de curățat

  Adeziv neoprenic -tip Prenadez

  Adezivi pentru lemn

  Adezivi speciali - Epoxidici

•  Produse cu cuarţ 

•   Certificare CE

•  Acoperă toate categoriile de standarde 
europene: C1, C1T, C1TE, C2, C2E, 
C2T, C2TE, C2TE-S1, C2FT, D2TE, R2T, 
C2TE-S2, CG2 (pentru chituri  
de rosturi) și RG (pentru chituri  
de rosturi epoxidici)

•  Sunt produse și controlate conform 
cu standardele europene EN 12004 
(adezivi) și EN 13888 (chituri de rosturi)

•  Oferă soluții complete și aplicări pentru 
punerea oricărui tip de plăci, pe toate 
felurile de substraturi

•  Pentru aplicări în strat subțire sau gros, 
cu rezistență la circulație intensă și 
încărcări mari

•  Se aplică pe suprafețe verticale, având 
rezistență la alunecare

•  Asigură randament ridicat și lipire  
de durată

•  Ies în evidență prin lucrabilitatea 
excepțională și aderența lor foarte mare.

•  Rezistă chiar la cele mai dificile condiții 
de umiditate și de îngheț

•  Au lucrabilitate excețională și aderență 
puternică la suport

•  Necesită doar apă pentru  
prepararea lor

•  Disponibile în două culori, gri și alb
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Adezivi şi chituri de rosturi

EN 12004 - Standard pentru adezivii pe bază de ciment pentru placări

EN 13888 Standard pentru chiturile de rosturi pe bază de ciment

EN 12002 cerinţe pentru adezivii de placare flexibili

Caracteristici speciale pentru adezivii de placare

Categoria adezivului

Simbol C1 C2

Descriere Cu caracteristici  
standard

Cu caracteristici 
îmbunătățite

Aderenţă iniţială la tracţiune după 28 de 
zile în condiţii normale ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Aderenţă iniţială la tracţiune după 
îmbătrânire sub acţiunea căldurii  
la +70° C pentru 14 zile

ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Aderenţă iniţială la tracţiune după imersie 
în apă pentru 14 zile ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Aderenţă iniţială ta tracţiune după 25  
de cicluri de îngheţ - dezgheţ ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm² > 1 N/mm²

Timp deschis de lucru ΕΝ 1346 > 20 min > 20 min

Deformare laterală
Simbol S1 S2

Descriere 2,5mm ≤ S < 5mm S > 5mm

Chituri THRAKON Categorie Descriere

FMF 150 CG2 Cu caracteristici îmbunătăţite, pentru aplicaţii solicitante, cu toleranţă ridicată
la frecare, absorbţie de apă şi contracţie scăzute, aplicare la interior şi exterior.

FMF 160 LUX CG2 Cu caracteristici imbunătăţite, pentru aplicaţii solicitante, cu toleranţă ridicată la
frecare, absorbţe de apă şi contracţie scăzute - aplicare la interior şi exterior.

FMF 155 RG Chit epoxidic îmbunătăţit, cu rezistenţă mecanică ridicată la intemperii, acizi, 
baze şi solvenţi organici, precum şi în apă sărată.

Categoria adezivului
Simbol CG1 CG2

Descriere Cu caracteristici standard Cu caracteristici îmbunătățite

Caracteristici tehnice Metodă de control Cerinţă Cerinţă

Rezistenţă mecanică la compresi-
une după 28 de zile ΕΝ 12808-3 > 15,0 N/mm² > 15,0 N/mm²

Rezistenţă mecanică la întindere 
prin încovoiere după 28 de zile ΕΝ 12808-3 > 3,5 N/mm² > 3,5 N/mm²

Rezistenţă mecanică la compre-
siune după 25 de cicluri îngheţ 
- dezgheţ 

ΕΝ 12808-3 > 15,0 N/mm² > 15,0 N/mm²

Rezistenţă mecanică la întindere 
prin încovoiere după 25 de cicluri  
îngheţ - dezgheţ

ΕΝ 12808-3 > 3,5 N/mm² > 3,5 N/mm²

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

Absorbţia de apă după 30 min: ΕΝ 12808-5 > 5 g > 2 g

Absorbţia de apă după 240 min: ΕΝ 12808-5 > 10 g > 5 g

Rezistenta la abraziune: ΕΝ 12808-2 > 1000 N/mm3 > 2000 N/mm3

Caracteristici tehnice 

Simbol Descriere Metodă de control Cerinţă

T Alunecare verticală ΕΝ 1308 < 0,5 mm

E Timp extins de lucru ΕΝ 1346 > 30 min

F
Aderenţă la tracţiune după 24 ore ΕΝ 1348 > 0,5 N/mm²

Timp deschis de aplicare ΕΝ 1346 > 10 min

NPD Nu au fost măsurători pentru:
a) Aderenţă iniţială la tracţiune după cicluri de îngheţ -  dezgheţ

b) Aderenţă iniţială la tracţiune după îmbătrânire sub acţiunea căldurii

Categoria adezivului
Adezivi de dispersie Adezivi epoxidici

D1: Normal D2: Îmbunătăţit R1: Normal R2: Îmbunătăţit

Caracteristici tehnice Metoda de 
control Cerinţe

Aderenţă iniţială la tracţiune după 28 
de zile în condiţii normale ΕΝ 1348 ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm²

Aderenţă 
după:

•  îmbătrânire sub 
acţiunea căldurii la 
+70° C pentru 14 zile

D: ΕΝ 1324
R: EN 12003

≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

•  imersie în apă pentru 
14 zile ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm² ≥ 2,00 Ν/mm²

•  temperatură înaltă ≥ 1,00 Ν/mm²

• şocuri termice ≥ 2,00 Ν/mm²

Timp deschis de lucru ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min

Adezivi THRAKON Categorie Descriere

SKW 112 C1 Cu caracteristici normale. pentru plăci absorbante şi substraturi obişnuite -  
uz interior.

SKW 114 C1T Cu caracteristici normale, pentru plăci absorbante şi substraturi obişnuite -
rezistenţă la alunecare.

SKW 116 C1TE Cu caracteristici normale, pentru plăci absorbante şi substraturi obişnuite - rezistenţă la 
alunecare şi timp de corecţie extins.

VKW 120 / MKW 136 C2T Cu caracteristici îmbunătăţite, pentru plăci neabsorbante - uz interior şi exterior.

VKW 121 C2E Cu caracteristici îmbunătăţite, pentru plăci neabsorbante şi timp de lucru extins -  
uz interior şi exterior.

VKW 124 / 127 C2TE Cu caracteristici îmbunătăţite, pentru plăci neabsorbante şi timp de lucru extins, 
flexibil - uz interior şi exterior.

VKW 126 / 128 C2TE-S1 Cu caracteristici îmbunătăţite, pentru plăci neabsorbante şi timp de lucru extins -  
Super Flexibil. - uz interior şi exterior.

VKW 129 / 132 C2TE-S2 Cu caracteristici îmbunătăţite, pentru plăci neabsorbante şi timp de lucru extins -
Ultra Flexibil - uz interior şi exterior.

FKW 134 C2FT Cu caracteristici îmbunătăţite şi întărire rapidă, pentru plăci neabsorbante, 
cu rezistenţăla alunecare - uz interior şi exterior.

VKW 142 D2TE Adeziv pastă, cu caracteristici îmbunătăţite cu rezistenţă la alunecare şi timp de lucru 
extins - uz interior şi exterior.

VKW 145 R2Τ Adeziv epoxidic cu caracteristici îmbunătăţite şi rezistenţă la alunecare -  
uz interior şi exterior.
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GAMA DE APLICARE C1 C1Τ C1ΤΕ C2T C2Ε C2ΤE C2ΤΕ S1

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

TIP DE ELEMENT STRUCTURAL

placă ceramică si decorativă

plăci de dimensiune mare

plăci neabsorbante

granit

marmură

piatră naturală

piatră artificială, cărămizi decorative şi de sticlă

cărămizi refractare

INTERIOARE - PARDOSEALĂ

pardoseli de ciment - şape

şape uşoare

mozaic

pardoseli încălzite

strat vechi de plăci ceramice

suprafeţe din lemn sau OSB 

suprafeţe metalice

PEREŢI

aplicare verticală

tencuieli pe bază de ciment

tencuieli pe bază de ipsos

plăci de gips carton

plăci pe bază de ciment

strat vechi de plăci ceramice

BCA

BAIE

şape - tencuieli pe bază de ciment

plăci de gips carton

EXTERIOARE ( BALCON - TERASĂ)

pardoseli de ciment

şape uşoare

FAŢADE

aplicare verticală

tencuieli pe bază de ciment

plăci pe bază de ciment

BCA

PARDOSELI

pardoseli de ciment

PISCINE 

suprafeţe pe bază de ciment

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

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

 

Utilizare recomandată

Necesită gunduirea substratului cu VLX186 sau GLX190

Necesită grunduirea substratului cu GLX290

adaos de 1-2 kg de VLX 186 la fiecare sac de 25kg.
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SKW 112 este un adeziv pe bază de ciment, cu 
polimeri modificaţi, pentru aplicare pe suprafețe 
orizontale la interior. Acesta conține ciment, nisip 
cuarțos, materiale de umplutură, var si aditivi. 
Aplicare: Recomandat pentru aplicare pe suprafeţe 
din beton, șape autonivelante, șape tradiționale, 
șape ușoare. Substratul trebuie să fie uscat, solid, 
stabil, fără praf, murdărie, ulei sau grăsimi.
Acoperire: 2,0 - 4,0 Kg/m2  
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

SKW 114 este un adeziv pe bază de ciment, cu 
polimeri modificaţi, pentru aplicare pe suprafețe 
orizontale și verticale, la interior. 
Aplicare: Este recomandat pentru lipirea plăcilor 
ceramice pe substraturile minerale, pe suporturi 
precum beton, șape autonivelante, șape tradiționale, 
șape usoare, tencuieli, gleturi etc.
Acoperire: 2-4 kg/m²  
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48
Gri/Alb 5 kg: Buc./Cutie: 4

Vkw 121 este un adeziv pentru plăci ceramice, pe bază 
de ciment. Conţine polimeri modificaţi nisip de cuarţ si 
este recomandat pentru suprafeţe orizontale şi verticale,  
la interior şi exterior. 
Aplicare: Recomandat pentru fixarea plăcilor de piatră, 
marmură, granit, cotto, clinker, ceramică, absorbante şi 
neabsorbante pe substraturi normale, precum ciment, 
şape, tencuieli, etc.
Acoperire: 2-4 kg/m²  
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111411121 Gri 25 kg
P111411120 Alb 25 kg

Cod Ambalaj

P111490080 Gri 25 kg
P111421210 Alb 25 kg

Cod Ambalaj

P111411140 Gri 5 kg

P111411141 Alb 5 kg

P111411143 Gri 25 kg

P111411142 Alb 25 kg

C1
ACRYLIC

C1T
EXTRA

SKW 116 este un adeziv pe bază de ciment, nisip 
cu cuarț și polimeri modificaţi, pentru aplicare pe 
suprafeţe atât orizontale, cât şi verticale. Prezintă 
o rezistenţă puternică la alunecare, o excelentă 
lucrabilitate, aderenţă pe toate substraturile obişnuite 
şi este rezistent la umiditate şi la îngheţ. Produsul are 
un timp de corecţie extins (până la 30 de minute), 
crescând astfel productivitatea echipei care îl aplică.
Aplicare: Recomandat pentru acoperirea pereţilor şi 
a pardoselilor cu plăci ceramice, atât în interior, cât 
şi în exterior, precum şi pentru aplicaţii care necesită 
un timp deschis de lucru şi de corecţie, aşa cum 
este în timpul verii, când temperaturile sunt ridicate. 
Potrivit pentru lipirea plăcilor ceramice pe substraturi 
normale, precum ciment mortare usoare, tencuieli, 
sape, gleturi etc.
Acoperire: 2-4 kg/m²  
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111411161 Gri 25 kg
P111411160 Alb 25 kg

C1TE
SPECIAL

VKW 120 este un adeziv pe bază de ciment aplicat în 
pat subţire, cu polimeri modificați, pentru utilizarea pe 
suprafeţe orizontale și verticale. Acesta conţine ciment, 
nisip de cuarț și aditivi. VKW 120 are  o aderenţă foarte 
bună pe substraturile minerale, rezistenţă excepţională la 
îngheţ și umiditate. 
Aplicare: în special recomandat pentru lipirea plăcilor neabsorbante (cum ar 
fi dale de granit sau plăci porţelanate), pe suprafeţe variate precum plăci de 
ceramică, granit, piatră naturală sau artificială, marmură subţire, gresie decorativă 
pe suprafeţe minerale, în spații uscate sau cu umiditate. Este recomandat pentru 
aplicarea pe pereţi, trepte, coloane etc, la interior și exterior.
Acoperire: 2-4 kg/m²  
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111421201 Gri 25 kg
P111421200 Alb 25 kg

C2T
SUPER

C2E
QUARTZ

VKW 124 este un adeziv pentru plăci ceramice, pe 
bază de ciment.  Conţine polimeri modificaţi și este 
recomandat pentru suprafeţe orizontale şi verticale, 
la interior şi exterior.Are timp extins de lucru (până la 
30 minute) şi excelente proprietăţi tixotropice.
Aplicare: Recomandat în special pentru lipirea 
plăcilor absorbante sau neabsorbante (precum 
plăcile de granit) pe substraturi diverse. Pentru 
lipirea plăcilor ceramice, teracotei, granitului, 
plăcilor subţiri de marmură, a plăcilor decorative, pe 
substraturi minerale, în încăperi uscate sau umede. 
Acesta este adecvat pentru utilizarea la exterior şi 
interior.
Acoperire: 2-4 kg/m²
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48
Gri/Alb 5 kg: Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111421241 Gri 5 kg

P111421242 Alb 5 kg

P111421240 Gri 25 kg

P111421243 Alb 25 kg

C2TE
SUPER ACRYLIC

SKW 112 Adeziv pentru placări orizontale la interior

SKW 114 Adeziv pentru placări ceramice la interior cu rezistență la alunecare

SKW 116 Adeziv pentru plăci ceramice, cu rezistenţă la alunecare şi timp de lucru extins

VKW 120 Adeziv pentru plăci ceramice neabsorbante și din piatră naturală

VKW 121 Adeziv acrilic pentru plăci ceramice neabsorbante, cu timp extins de lucru

VKW 124  Adeziv pentru plăci ceramice neabsorbante, cu rezistenţă la alunecare  
şi timp de lucru extins

Adezivi pentru plăci ceramice
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Adeziv ultra flexibil, potrivit pentru
aplicaţii cu cerinţe ridicate de elasticitate,
aderenţă şi rezistenţă la umezeală, în spaţii cu
intense dilataţii sau vibraţii. Este clasificat in 
conformitate cu EN 12004 ca tip C2TE-S2, pentru 
utilizare la interior si exterior.
Aplicare: Recomandat pentru aplicaţii speciale, pe 
terase, balcoane, pardoseli cu încălzire, suprafeţe 
metalice, pardoseli de lemn, placări mai vechi cu 
plăci ceramice absorbante şi neabsorbante, a pietrei 
naturale, a cărămizilor 
decorative, a plăcilor mari etc. Potrivit pentru placări în mansarde cu 
podea de lemn, piscine, duşuri, bazine de apă etc.
Acoperire: 2-4 kg/m²
Gri/ Alb 5 kg: Buc./Cutie: 4
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111421291 Gri 5 kg

P111490110 Alb 5 kg

P111491290 Gri 25 kg

P111890125 Alb 25 kg

VKW 128 este un adeziv super flexibil pe bază de 
ciment, cu polimeri modificaţi, pentru utilizarea pe 
suprafețe orizontale și verticale. Acesta contine ciment, 
nisip de cuarț si aditivi.  Acesta este calificat ca fiind un 
adeziv tixotrop, ceea ce înseamnă că placa nu alunecă 
deloc pe suprafețe verticale și prezintă un timp extins 
de lucru  (până la 30 minute). Este clasificat în conformitate cu EN 12004 ca tip 
C2TE-S1 pentru utilizare la interior si exterior.
Aplicare: VKW 128 este recomandat  în special pentru lipirea plăcilor absorbante 
şi neabsorbante (cum ar fi dale de granit), pe suprafeţe variate în cazul în care 
cererea mare pentru rezistentă, elasticitate și durabilitate climatică este necesară. 
Pentru fixarea plăcilor de ceramică, granit, piatră naturală și artificială,placi ceramic  
mari, marmura subtire, gresie decorativa pe suprafete minerale la interior si exterior 
pe substraturi dificile supuse la dilatare termică şi trafic intens, precum şi în zone 
cu umiditate constantă cum ar fi pardoseli încălzite, gresie veche, duşuri, terase, 
showroom-uri auto, bazine de apă, plăci de gips carton, substraturi de lemn, OSB 
sau metalice.
Acoperire: 2-4 kg/m²
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111421280 Gri 25 kg

P111421281 Alb 25 kg
S1
C2TE

SUPER FLEX

S2
C2TE

ULTRA FLEX

Adeziv grosier pentru placări ceramice, pe bază de 
ciment și nisip de cuarț. Conține polimeri modificați 
și este recomandat pentru suprafețe orizontale 
și verticale, la interior și exterior. Dimensiunea 
granulaţiei permite montarea plăcilor foarte ușor, fără 
ca acestea să se lase din  cauza greutății. 
Aplicare: Excelent pentru lipirea plăcilor foarte 
mari (de exemplu, 60 x 60 etc), tip porțelanat, piatră, cotto, klinker etc., pe 
substrat de beton, şape, ciment, pe pardoseli încălzite, băi, dușuri etc. De 
asemenea, este recomandat pentru netezirea substratului, înainte de lipirea 
plăcilor. Se poate utiliza în grosimi de până la 15 mm.
Acoperire: 4-8 kg/m², funcție suport.
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111421271 Gri 25 kg

P111421270 Alb 25 kg

C2TE
STABILO

FKW 134 este un adeziv flexibil rapid, pe bază de
ciment cu polimeri modificați. Este ideal pentru
aplicări care necesita placarea şi folosirea spatiului în
aceaşi zi când proiectul trebuie livrat foarte rapid. Are
proprietăţi tixotropice.
Aplicare: Potrivit pentru aplicarea plăcilor de piatră,
marmură, granit, cotto, klinker, ceramice absorbante 
sau neabsorbante pe substraturi
normale precum ciment,
mortate uşoare, tencuieli, gleturi, şape etc.
Acoperire: 3-5 kg/m²
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111491340 Alb 
25 kg

C2FT

VKW 132 este un adeziv bicomponent cu elasticitate
mare, pentru suprafeţe supuse la dilatare termică şi
vibraţii. Potrivit pentru interior şi exterior.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea tuturor tipurilor de
plăci pe suprafeţe de lemn sau vibrante, gips-carton
piscine, băi etc. Potrivit pentru aplicarea plăcilor ceramice
în mansarde, pe scări din lemn, acoperişuri, balcoane şi
pardoseli încălzite, precum şi pentru aplicarea de plăci noi
de mari dimensiuni peste altele vechi.
Acoperire: 1,5-4 kg/m² pe substrat nivelat.
Alb 10 kg: Buc./Palet: 24

Cod Ambalaj

P111421321 Alb 10 kg

S2C2TE

 VKW 126 este un adeziv  flexibil pe bază de ciment, 
cu polimeri modificați, pentru utilizarea pe suprafețe 
orizontale și verticale. Acesta conține ciment, nisip de 
cuarț și aditivi. Este calificat ca fiind un adeziv tixotrop, 
ceea ce înseamnă că placa nu alunecă pe suprafețe 
verticale și prezintă  un timp extins de lucru  (până la 30 
minute). 
Aplicare: VKW 126 este recomandat în special pentru 
lipirea plăcilor absorbante și neabsorbante 
(cum ar fi dale de granit), pe suprafețe variate în cazul 
în care cererea mare pentru rezistență, elasticitate și durabilitate climatică este necesară. 
Pentru fixarea plăcilor de ceramică, granit, piatră naturală  și artificială, plăcilor ceramice  
mari, marmură subțire, gresie decorativă pe suprafețe minerale la interior și exterior. 
Acoperire: 2-4 kg/m²
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48
Gri/Alb 5 kg: Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111490090 Gri 5 kg

P111421262 Alb 5 kg

P111421263 Gri 25 kg

T010001261 Alb 25 kg

S1
C2TE

FLEX

VKW 126 Adeziv flexibil pentru placări ceramice și din piatră naturală.

VKW 127 Adeziv pentru plăci ceramice neabsorbante, cu granulație mare 

VKW 128 Adeziv super flexibil pentru placări ceramice și din piatră naturală

VKW 129  Adeziv ultra flexibil pentru cele mai exigente aplicări

VKW 132 Adeziv ultra flexibil bicomponent pentru aplicarea pe suporturi speciale

FKW 134 Adeziv flexibil rapid pentru placări ceramice şi din piatră naturală
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VKW 142 ACRYL este un adeziv acrilic sub formă de 
pastă, gata de aplicare. Are elasticitate sporită şi ade-
renţă excelentă la substrat fiind foarte uşor de aplicat.
Aplicare: Recomandat pentru aplicări pe gips-carton, 
ciment, lemn, MDF, plăci ceramice vechi etc., precum şi 
pentru zone exterioare.
Acoperire: 1,5-5 kg/m², depinde de gradul de nivelare 
al suportului.
5 kg: Buc./Palet: 60
15 kg: Buc./Palet: 36

VKW 145 este un adeziv epoxidic bicomponent (A+B),
pentru piscine, spaţii industriale şi alimentare, bucătării
profesionale, spaţii de congelare, abatoare, laboratoare
chimice, clinici, spălătorii etc.
Aplicare: Potrivit pentru aplicarea plăcilor ceramice
pe suprafeţe metalice sau inoxidabile, MDF sau
sticlă. Aplicat pentru aderenţă excelentă la pereţi sau pardoseli absorbante şi neabsorbante
de dimensiuni mici şi mari a plăcilor din piatră naturală sau artificială, bucăţi de sticlă, gresie
porţelanată, plăci de granit, cotto, clinker. Nu afectează marmura albă sau în culori deschise.
Acoperire: 1,5-5 kg/m², funcţie de gradul de nivelare al suportului.
Ambalaj: 4.5 kg A + 0.5 kg B
5 kg (Α+Β): Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111490550 Alb 
5 kg

P111490560 Alb 
15 kg

Cod Ambalaj

P121420000 5 kg
(Α+Β)

D2TE

R2T

Chituri

FMF 150 - Granulaţie fină

FMF 150 - Granulație grosieră

Acoperire kg/m²

Acoperire kg/m²

FMF 150 este un chit de rosturi colorat, pe bază de ciment, aditivat cu polimeri modificaţi, utilizat pentru 
chituirea plăcilor ceramice. Este clasificat ca adeziv tip CG2, în conformitate cu EN 13888. 
Acesta este un produs în două tipuri:
• Granulaţie fină Nr.301-Nr.326 lăţimea rostului până la 5mm
• Granulaţie grosieră Nr.501-Nr.525 lăţimea rostului între 5-20 mm
Aplicare: Recomandat pentru rostuirea plăcilor ceramice la interior şi exterior pe suprafeţe orizontale si 
verticale.
Acoperire: Νr. 301-326: 500-1500 g/m2 – în funcţie de dimensiunea plăcii şi a rostului.
                 Νr. 501-525: 300-1100 g/m2 –  în funcţie de dimensiunea plăcii şi a rostului.

Lăţimea rostului mm 1 2 3 4 5

Plăci (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

Lăţimea rostului mm 5 10 15 20

Plăci (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

Adezivi pentru aplicări speciale

VKW 137 este un mortar pe bază de ciment, utilizat 
pentru fixarea marmurei, pietrei, cărămizilor decorative 
și pavimentelor. Este potrivit pentru utilizarea la interior 
și exterior  pentru aplicații în pat gros, orizontale.
Aplicare: Recomandat pentru fixarea marmurei, 
pietrei, cărămizii decorative si pentru fixarea și rostuirea 
dalelor pentru pardoseli. Acesta are o aderență foarte 
bună la substraturile minerale și o rezistență la îngheț 
și  umiditate. Formula sa specială menține intactă 
culoarea marmurei și previne pătarea suprafeței sale.
Acoperire: 15 kg/m²/cm
Gri 25 kg: Buc./Palet: 60
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

KDW 138 este un mortar pe bază de ciment cu polimeri 
modificaţi, pentru fixarea şi chituirea elementelor de 
construcţie. Poate fi aplicat în strat de 1-2 cm.
Aplicare: Recomandat pentru fixarea cărămizilor de 
sticlă şi a decoraţiunilor decorative, a pietrelor naturale 
şi artificiale pe substraturi normale precum ciment, 
tencuieli, şape etc.
Acoperire:
•   Pentru cărămizi decorative cu dimensiuni de 19x19x8 

cm şi rosturi de 1 cm, consumul este de 17-19 Kg/m2

•  Pentru cărămizi decorative cu dimensiuni de 19x5x1,5 cm cm 
şi rosturi de 1 cm, consumul este de 10 Kg/m2

5 kg: Buc./Cutie: 4 
25 kg: Buc./Palet: 48

FSW 140 este un mortar pe bază de ciment cu 
polimeri modificaţi, pentru fixarea, chituirea și zidirea 
cărămizilor. Prezintă o rezistență ridicată la foc, până 
la 1000 grade Celsius.
Aplicare: Recomandat pentru fixarea, chituirea și 
repararea cărămizilor pe șeminee, cuptoare, coșuri de 
fum, grătare, etc. 
Acoperire: 4-5 kg/m²
5 kg: Buc./Cutie: 4
25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P121421370 Gri 
25 kg

P111421370 Alb 
25 kg

Cod Ambalaj

P111491380 Alb 
5 kg

P111491381 Alb 
25 kg

Cod Ambalaj

P111450010 Gri 
5 kg

P111450000 Gri 
25 kg

MKW 136 este un adeziv pe bază de ciment, cu 
polimeri modificaţi, pentru suprafeţe orizontale şi 
verticale.
Aplicare: Recomandat pentru montarea marmurei 
și granitului natural, la interior şi exterior. Previne 
pătarea plăcilor de marmură si piatră naturală şi 
este clasificat cu proprietăţi tixotropice.
Acoperire: 4-5 kg/m²
Alb 25 kg: Buc./Palet: 48

Cod Ambalaj

P111491361 Alb 
25 kg

C2T

MKW 136 Adeziv acrilic pentru marmură şi piatră naturală 

VKW 137 Mortar pentru lipirea marmurei, pietrei naturale și a pavimentelor

KDW 138 Mortar pentru cărămizi de sticlă şi decorative

FSW 140 Mortar pentru cărămidă refractară 

VKW 142 ACRYL Adeziv pastă ultra flexibil pentru placări multifuncţionale

VKW 145 EPOXY Adeziv epoxidic bicomponent 

FMF 150 Chit de rosturi. Caracteristici tehnice şi lucrabilitate îmbunătăţite
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Paletar de culori FMF 150 - Granulaţie fină

Paletar de culori FMF 150 - Granulație grosieră

* Culorile reale pot diferi faţă de culorile tipărite

Cod de culoare  Cod    

  Grosimea rostului 0-5 mm

301 Alb  P111503010   
302 Crem  P111503020   
303 Bej  P111503030  
304 Bej perlă  P111503040   
305 Ivoriu  P111503050   
306 Gri perlă  P111503060  
307 Gri deschis  P111503070   
308 Gri manhattan  P111503080  
309 Gri  P111503090  
310 Gri închis  P111503100  
311 Antracit  P111503110  
312 Mocha  P111503120  
313 Cafeniu  P111503130  
314 Ciocolatiu  P111503140  
315 Wenge  P111503150  
316 Cotto  P111503160  
317 Roşu închis  P111503170  
318 Aqua marine  P111503180
319 Albastru deschis  P111503190  
320 Verde mentă  P111503200
321 Ocru  P111503210  
322 Galben  P111503220  
323 Roz  P111503230  
324 Albastru  P111503240  
325 Negru  P111503250  
326 Veraman  P111503260  

Cod de culoare  Cod    

  Grosimea rostului 5-20 mm

501 Alb  P111505010  
502 Crem  P111505020  
503 Bej  P111505030  
505 Ivoriu  P111505050  
507 Gri deschis  P111505070  
509 Gri  P111505090  
510 Gri închis  P111505100  
511 Antracit  P111505110  
513 Cafeniu  P111505130
515 Wenge  P111505150  
516 Cotto  P111505160  
519 Albastru deschis  P111505190  
525 Negru  P111505250  

FMF 155 Acoperire kg/m²

Chit  epoxidic bicomponent, fără solvent, utilizat pentru umplerea rosturilor între 2-12 mm. După întărire 
oferă o rezistenţă  excelentă la șocuri mecanice și termice (compresiune, flexibilitate, aderenţă), rezistenţă 
la apă săruri, acizi, baze şi solvenţi organici. Este clasificat ca mortar de tip RG, conform Standardul 
European EN 13888. Disponibil in  ambalaj de 3 kg (A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).
Aplicare: Recomandat pentru chituirea gresiei în piscine, la pardoseli industriale, abatoare, industria 
alimentară și chimică, spitale sau locuinţe familiale etc.

Lăţimea rostului mm 3 5 7 10

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

Plăci (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

** Culorile reale pot diferi faţă de culorile tipărite
* Disponibil şi în alte nuanţe la comandă 

În stoc: 701, 707, 709, 711

Paletar de culori FMF 155
Cod de culoare  Cod    

  Grosimea rostului 0-20 mm

701 Alb  P121507010  

702 Crem  P121507020  

703 Bej  P121507030  

704 Bej perlă  P121507040  

705 Ivoriu  P121507050

706 Gri perlă  P121507060  

707 Gri deschis P121507070  

708 Gri manhattan  P121507080  

709 Gri  P121507090

710 Gri închis  P121507100  

711 Antracit  P121507110  

712 Mocha  P121507120  

713 Cafeniu  P121507130  

714 Ciocolatiu  P121507140  

715 Wenge  P121507150  

718 Aqua Marine  P121507180  

719 Albastru deschis  P121507190  

721 Ocru  P121507210  

722 Galben  P121507220  

724 Albastru  P121507240  

RG

5 kg: Buc./Cutie: 4, Buc./Palet: 120 3 kg: Buc./Palet: 60

FMF 155 Chit de rosturi epoxidic, bicomponent
Chit de rosturi pentru aplicaţii speciale.
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FMF 160 LUX este un chit de rosturi colorat, pe bază de ciment, cu polimeri modificați, potrivit pentru 
chituirea plăcilor ceramice. Asigură impermeabilizarea plăcilor ceramice și prezintă o rezistență 
mecanică ridicată. Prezintă o excelentă stabilitate a culorii și oferă o suprafață netedă și strălucitoare. 
FMF 160 LUX previne dezvoltarea microorganismelor, formarea de mucegai sau de pete de săruri 
(eflorescențe) pe suprafața sa. Clasificat ca tip CG2 conform EN 13888.
Aplicare: Este potrivit pentru chituirea plăcilor absorbante sau neabsorbante (precum plăcile de granit 
etc.) pe substraturi diferite, pe suprafețele orizontale și verticale, în încăperile uscate sau umede. 
Potrivit pentru uz interior și exterior. Este potrivit pentru rosturi cu lățimea de 0-8 mm. 
Disponibil în 17 nuanţe
Acoperire: 0,2 - 2 Kg/m2  (în funcţie de de dimensiunea plăcii şi a rostului).

FMF 160 LUX Acoperire kg/m²

Lăţimea rostului mm 2 4 6 8

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

Plăci (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

* Culorile reale pot diferi faţă de culorile tipărite

Paletar de culori FMF 160 LUX
Cod de culoare Cod   

  Grosimea rostului 0-8 mm

601 Alb  P111506010  

602 Crem  P111506020  

603 Bej  P111506030  

604 Bej perlă  P111506040  

605 Ivoriu  P111506050  

606 Gri perlă  P111506060  

607 Gri deschis P111506070  

609 Gri  P111506090  

610 Gri închis  P111506100  

611 Antracit  P111506110  

612 Mocha  P111506120  

613 Cafeniu  P111506130  

614 Ciocolatiu  P111506140  

615 Wenge  P111506150  

616 Cotto  P111506160  

619 Albastru deschis  P111506190  

625 Negru  P111506250  

WACG2

Materiale Auxiliare

DISTANȚIER ÎN FORMĂ DE CRUCE PENTRU PLĂCI

DISTANȚIER ÎN FORMĂ DE T PENTRU PLĂCI

DISTANȚIER ÎN FORMĂ DE Y PENTRU PLĂCI

PANĂ PENTRU PLĂCI

Cordon rotund de poliuretan  sau polietilenă pentru 
ajustarea corectă a rostului. Disponibil în diferite 
dimensiuni, de la 10 la 70 mm. Pentru a obține 
dimensiunea corectă, selectați diametrul cu 50% 
mai mare decât al rostului.
Aplicare: Pentru susținerea materialului de etanșa-
re, astfel încât să se obțină dimensiunile corecte ale rostului.

Spatulă 280x120mm 6x6mm cu dinți, 8x8mm și 10x10mm. 
Mâner ergonomic (TPR). Din oțel inoxidabil.

Cod Descrierea Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

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

Cod Descrierea Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

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

Cod Descrierea Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

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

Cod Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

T010690010 1 - 5 500

Cod Diameru

T010000010 10 mm
T010000020 20 mm

Cod Ambalaj

T010000780 1 Buc.

5 kg: Buc./Cutie: 4, Buc./Palet: 120

FMF 160 LUX Chit de rosturi impermeabil cu efect porţelanat 
Asigură o rezistenţă mecanică mare şi finisaj neted

SPATULĂ DINȚATĂ

BACKER ROD Cordon pentru rosturi  
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ÎN FORMĂ DE CRUCE

ÎN FORMĂ DE T

ÎN FORMĂ DE “I”

1.    Rozeta –filet este conectată 
perpendicular pe bază, într-un 
mod care permite ajustarea 
ușoară cu rotiri ale capului în 
timpul fixării.  Îndepărtarea capului se face după ce se maturizează adezivul 
de plăci aplicat. Același capac poate fi reutilizat pentru multe aplicații, 
asigurând o economie în aplicare.

2.   O bază nivelatoare (de 1-2-3-5 mm), cu caneluri  separatoare ca distanțiere 
între ele, care permit separarea / unirea pardoselilor de orice tip.

Cod Descrierea Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

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

Cod Descrierea Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

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

Cod Descrierea Grosime (mm) Ambalaj (Buc.)

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

Cod Descrierea Ambalaj

T010000410 PRST 50 Buc.

Amorse și materiale de curățat

VLX 181 este o solutje de curăţat transparentă 
non acidă pentru marmură şi plăci de cărămidă 
decorative, cu parfum de lămâie. Curăţă perfect fără 
să cauzeze deteriorări. În acelaşi timp, oferă luciu 
suprafeţelor pe care este aplicat.
Aplicare: Se recomandă în cazurile care necesită utilizarea 
unor agenţi de curăţare delicaţi (de exemplu: pentru curăţarea 
marmurei, dale de calcar şi în general plăci sensibile). Ideal 
pentru plăcile satinate şi cu decoraţiuni speciale.  
Acoperire: 1 L/5 m² ca suprafaţă.
1 L: Buc./Cutie: 16

Este o soluţie de curăţare pentru rosturi şi plăci 
ceramice. Curăţă, păstrează intensitatea culorii şi 
oferă strălucire.
Aplicare: Elimină din rosturi si din gresie depunerile 
de ciment, sare şi calcar, rezidurile de adezivi 
şi nisip, petele de grăsime,lacuri şi uleiuri. Nu se 
foloseşte pentru curăţarea marmurei, pietrei decorative 
de calcar sau pe suprafeţe care nu rezistă la acizi. 
Acoperire: 1 L/5,5 m² ca suprafaţă.
1 L: Buc./Cutie: 16

Produs elastifiant pentru mortare pe bază de ciment. 
Reduce absorbția de apă și crește elasticitatea 
produsului de bază.
Aplicare: Se recomandă în special pentru  aditivarea 
produselor pentru chituirea suprafețelor afectate 
periodic de contracții și umezeală, cum ar fi încălzire prin 
pardoseală, spațiul din mediul piscinei, rezervoare, băi, 
terase, balcoane etc.
Acoperire:  FMF 150: 1800 ml/5 kg FMF 150 

FMF 160 LUX: 1200 ml/5 kg FMF 160
1 L: Buc./Cutie: 16

Cod Ambalaj

T021540100 1 L

Cod Ambalaj

T021540000 1 L

Cod Ambalaj

P121540000 1 L

REMOVER Decapant

Produs coroziv puternic, de generație nouă, pentru
vopseluri și lacuri. Nu conține dicloretan.
Aplicare: Potrivit pentru decaparea de vopsele și 
grunduri vechi sau noi.
375 ml/750 ml: Buc./Cutie: 12

Cod Nuanțe Ambalaj

P121690004
Transparent

375 ml
P121690008 750 ml
P121690003 4 L

THRAKON PROLEVELING SYSTEM Sistem de egalizare plăci 
Pro leveling System de la THRAKON este un sistem de nivelare revoluționar și inovator, pentru rosturi cu  
grosimi cuprinse  între 3 și 40 mm. Sistemul este alcătuit din două elemente

VLX 181 Soluţie de curăţat de uz general non acidă

VLX 182 Soluţie de curăţare acidă cu efect de luciu pentru rosturi şi plăci ceramice 

VLX 185 GROUT ELASTIC Elastifiant pentru chituri de rosturi
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VLX 186 este un aditiv acrilic pentru mortare şi amorsă 
pentru suprafeţe neabsorbante. Nu conţine solvent 
organic şi nu este nociv pentru mediu. 
Aplicare: Recomandat pentru îmbunătăţirea 
proprietăţilor adezivilor pentru plăci ceramice. Măreşte 
forţa de lipire şi reduce semnificativ absorbţia apei. Este 
folosit ca amorsă pentru lipirea pe substraturi solicitante 
(plăci vechi, marmură, mozaic).
Acoperire: ca Aditiv: 40-80g VLX 186 per kg
                 ca Amorsă: 1 Kg / 14-15 m2

1 L: Buc./Cutie: 16

Adeziv neoprenic - tip Prenadez 

Adeziv de calitate superioară pe bază de  neopren, cu 
putere excepțională de lipire.
Aplicare: lipeşte  piele, imitație de piele, tapet, hârtie, 
mochetă, țesătură, cauciuc, lemn, metal și multe alte 
materiale.
75 ml: Buc./Cutie: 6 x 15 (6 ambalaje cu câte 15 tuburi)
100 ml/200 ml: Buc./Cutie: 40 
500 ml/1L: Buc./Cutie: 24
5 L: Buc./Cutie: 4

* Tub

Cod Ambalaj
P121201975 75 ml *
P121118910 100 ml
P121118902 200 ml
P121118904 500 ml
P121118901 1 L
P121118915 5 L
P121118925 15 L

Adeziv neoprenic termorezistent pentru industria auto și 
pentru materiale laminate tip formica.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea foliilor de  formica  
pe PAL, lemn, metal și țesături. Este recomandat pentru 
lipirea diferitelor materiale pe șasiurile auto (cauciuc, 
tapițerie, tavan etc).
500ml /1 L: Buc./Cutie: 24

Cod Ambalaj
P121118174 500ml
P121118171 1 L
P121118175 5 L

Amorsă de aderență, gata de aplicare, potrivită pentru 
creșterea aderenței plăcilor ceramice pe suprafețe 
neabsorbante sau foarte netede. Conține rășini 
sintetice și nisip de cuarț de cea mai bună calitate.
Aplicare: Recomandat pentru a crea o punte de 
legătură solidă pe substraturi slab absorbante 
precum plăci vechi de ceramică sau de mozaic 
înainte de placările noi, la interior și exterior. De 
asemenea se aplică pe suprafeţele fără asperităţi 
precum lemn, PVC şi plăci de ciment. 
Acoperire: 0,4 kg/m². Culoare: Galben
5 kg/15 kg: Buc./Cutie: 60/36

Cod Ambalaj

P121479000 1 kg
P121471901 5 kg
P111491040 15 kg

Adeziv pe bază de cauciuc sintetic (neopren) și rășini 
sintetice. Are o putere foarte mare de lipire  
Aplicare: Adecvat pentru lipirea pielii, țesăturilor, 
cauciucului, EVA şi a cauciucului natural. Recomandat 
în special în   industria de încălțăminte. Adaosul de 
întăritor Carmydur (3-5%) crește puterea de aderență și 
termorezistența.
1 L: Buc./Cutie: 24

Cod Ambalaj
P121201086 1 L
P121201087 5 L

Adeziv poliuretanic monocomponent. 
Aplicare: Recomandat pentru lipirea materialelor din 
poliuretan, cauciuc termoplastic TR sau PVC pe piele sau 
alte materiale sintetice. Adaosul de întăritor Carmydur (3-
5%) crește puterea de lipire și rezistență la căldură.
1 L: Buc./Cutie: 24

Cod Ambalaj
P121118801 1 L
P121118805 5 L
P121118815 15 L

 Întăritor, utilizat ca al doilea component al adezivilor CM 233 și 
CM-888, cănd este necesar o rezistenţă termică mai mare. 
30 g: Buc./Cutie: 24
800 g: Buc./Cutie: 20

Cod Ambalaj
P121118101 30 g
P121118108 800 g

* Flacon

Adeziv transparent, pentru lipiri puternice 
și elastice. Nu colorează lemnul.
Aplicare: lipeşte foarte puternic lemn, 
plăci ceramice, parchet etc.
200 ml: Buc./Cutie: 24
1/2kg: Buc./Cutie: 12
1kg: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj
P121109104 200 ml *
P121109102 1/2 kg
P121109101 1 kg
P121109105 5 kg
P121109130 30 kg

Adezivi pentru Lemn

Adeziv sintetic de culoare  albă, gata de utilizare.
Aplicare: Lipeşte lemn, faianță, parchet, hârtie, mobilier 
etc. Se recomandă, înainte de utilizare, să se amestece 
bine conţinutul și apoi aplicarea unui strat subțire, de 
grosime egală.
1 kg: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj
P121109001 1 kg
P121109005 5 kg
P121109030 30 kg

Cod Ambalaj

P121541000 1 kg
P121541100 5 kg
P121541200 20 kg

VLX 186 Aditiv acrilic şi amorsă pentru mortare 

GLX 190 Amorsă acrilică de aderenţă, cu cuarţ, pentru plăci ceramice şi mozaic

CARMYFIX CM-43 Adeziv neoprenic de uz general

CARMYFIX CM-54 Adeziv neoprenic termorezistent

CARMYFIX CM-233 Adeziv neoprenic sintetic 

CARMYFIX CM-888 Adeziv poliuretanic transparent

CARMYDUR Întăritor pentru adezivi tip prenandez 

CM-121 Adeziv pentru lemn

CM-141 Adeziv transparent  pentru lemn
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Indicații detaliate pentru aplicare puteți găsi în documentația tehnică și pe site-ul companiei.

Adezivi Speciali - Epoxidici

Adeziv acrilic rezistent la temperatură și la apă.
Aplicare: Ideal pentru lipirea pardoselilor sintetice 
(din PVC sau mochete) în birouri și locuinţe. Se 
aplică  doar pe pardosea.  
Acoperire: 2-4 m²/kg
1 Kg: Buc./Cutie: 12

Adeziv transparent super rezistent,  sub formă de gel, 
pentru lipirea conductelor din PVC rigid. Datorită aderenței 
este caracterizat printr-o rezistență ridicată la diferența 
de temperatură, la contracție și îmbătrânire. Disponibil cu 
pensula specială integrată în capac.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea tuburilor de  plastic cu 
secțiune până la 300mm, cu rezistența la presiune de până 
la 12 Atm.
Acoperire: 250ml / m² / strat.
250 ml: Buc./Cutie: 12

Adeziv-chit epoxidic bicomponent.
Aplicare: Recomandat pentru lipiri foarte puternice sau 
chituirea suprafeţelor din lemn, metal, plastic, etc.
400 ml: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj
P121109031 1 kg
P121109035 5 kg

Cod Ambalaj
P121490000 250 ml

Cod Ambalaj
P121118704 Set: 400 g

Adeziv sintetic de înaltă calitate, solubil în apă, în culoarea 
lemnului, pentru lipirea pardoselilor din lemn.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea puternică a 
parchetului pe lemn, ciment, mozaic.

Cod Ambalaj
P121109905 5 kg
P121109815 15 kg

CM-PK Adeziv pentru parchet

CM-AM Adeziv magnetic pentru mochete si covoare

THRAKON PVC BOND Adeziv pentru conducte de PVC

CARMYPOX EG-10 Adeziv – chit epoxidic

Reguli
pentru o placare corectă

•  Aplicaţi cantitatea de adeziv funcţie 
de suprafaţa suport. Apoi întindeţi 
cu o gletieră crestată pentru a obţine 
o răspândire uniformă a adezivului. 
Dimensiunea dinţilor gletierei depinde de 
mărimea plăcii ceramice. Pentru plăcile 
mari, folosiţi o spatulă cu dimensiunea 
crestăturii mare.

•  Atunci când este cazul, folosiţi distanţierii 
adecvaţi (cruciuliţe etc.).

•  După fixarea plăcilor la locul potrivit, 
împingeţi sau, după caz, loviţi usor, 
pentru a asigura un contact complet al 
plăcii cu adezivul.

•  Ţinând cont de margini, după fixarea 
plăcilor se fac micile corecţii (vezi timpul 
optim în care se pot face corecţiile finale 
la fixare, pentru fiecare adeziv în parte).

•  Plăcile pot fi fixate timp de până la 20 
de minute de la momentul întinderii 
adezivului pe suprafaţa suport (30 de 
min. pentru adezivii cu indicativul E – 
timp de lucru extins).

•   Dacă nu s-a realizat lipirea sau 
prinderea este parţială, trebuie să 
curăţaţi adezivul si să aplicaţi unul 
nou, respectând paşii indicaţi anterior 
şi informaţiile de pe ambalaj sau fişă 
tehnică.

•  Dacă suprafaţa este mai mare de 25 
m2 trebuie să lăsaţi rosturi de dilatare. 
Zonele de îmbinare între pardoseală 
şi pereţi trebuie să fie etanşeizate cu 
masticuri de silicon.

•  Se interzice aplicarea adezivului în 
condiţii de temperaturi foarte înalte sau 
de îngheţ (condiţii optime: +5 0C până la 
+ 35 0C).
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THRAKON deține sisteme complete pentru hidroizolații:

Avantaje

•  Produse pe bază de ciment: 
- Monocomponente 
- Bicomponente

•   Acrilice: 
-  Pe bază de acril, Pensulabile 

   -  Pe bază de acril, cu fibre de armare, 
Pensulabile

   - Produse hibride, Pensulabile

•  Sistem de hidroizolație pe bază  
de poliuretan, pensulabil

•  Bituminoase, pensulabile: 
- Monocomponent 
- Bicomponente

•  Produse şi testate în concordanţă  
cu ISO 9001.

•  Adecvate pentru hidroizolare profesională.

•  Indicate atât pentru presiunile negative,  
cât şi pentru cele pozitive.

•  Se aplică folosind o bidinea,  
o pensulă groasă sau o spatulă.

•  Rezistente la îngheţ şi umezeală.

•  Aderenţă puternică pe toate  
substraturile obişnuite.

•  Elasticitate ridicată.

•  Adecvate pentru suprafeţele aflate  
în mod constant sub apă.

Hidroizolații
  Hidroizolații pe 
bază de mortare 
prin cristalizare

  Hidroizolații pe 
bază de ciment  

  Hidroizolații acrilice  

  Hidroizolații poliu-
retanice 

  Materiale auxiliare 

  Impregnanţi 

  Amorse și aditivi 

  Etanșanți 

  Unelte 

  Membrane bitumi-
noase 

  Armare
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Hidroizolații pe bază de mortare prin cristalizare

Hiddroizolații pe bază de ciment

DSF 350 FLEX este o hidroizolaţie bicomponentă 
flexibilă pe bază de ciment, pentru exterior şi interior. 
Aplicare: Are capacitatea de a închide fisurile mai mici 
de 0,2 mm. Potrivit pentru hidroizolarea suprafeţelor 
interioare şi exterioare ca: ziduri şi pardoseli în zonele 
umede, ziduri de subsol şi fundaţii, piscine şi bazine de 
apă, ca strat hidroizolant sub adezivul plăcilor ceramice. 
Acoperire: 1,5 kg/m² per strat. 
Culoare: Gri, Alb
Ambalaj: (25 kg A + 10 kg B)
Buc./Palet: 60

DSF 353 SUPER ELASTIC este o hidroizolaţie 
bicomponentă cu elasticitate foarte mare, pe bază de 
ciment, pentru exterior şi interior. 
Aplicare: Se aplică pentru protejarea la umiditate a 
construcţiilor supuse vibraţiilor şi  fenomenului de 
contracţie – dilataţie care cresc riscul de formare a 
fisurilor. Are abilitatea de acoperire a fisurilor de până la 
2mm. Este soluţia perfectă pentru hidroizolarea tuturor 
tipurilor de structuri de beton, cum ar fi piscine, tancuri 
de apă, canale, pereţi de baraje, terase, balcoane, 
subsoluri, fundaţii etc. Este adecvat pentru tancuri de 
apă potabilă, precum şi pentru suprafeţe în contact 
direct cu produse alimentare. 
Acoperire: 1.5 kg per strat 
Culoare: Gri, Alb
Ambalaj: (20 kg A + 10 kg B) 
Buc./Palet: 60

DSF 360 este o hidroizolaţie monocomponentă 
aplicabilă cu bidineaua, cu polimeri modificaţi, pe 
bază de ciment, pentru aplicări sub presiuni pozitive 
sau negative.
Aplicare: Pentru hidroizolarea suprafeţelor de beton, 
precum: subsoluri, rezervoare cu apă, tuneluri, 
fundaţii, canalizare, puţuri de lift, zonele exterioare 
ale hornurilor la construcţiile noi şi vechi.
Acoperire: 2,5 - 4 kg/m² pentru două straturi. 
Consumul depinde de tipul de suprafaţă.
Culoare: Gri, Alb
Gri/Alb 25 kg: Buc./Cutie: 60 
Gri/Alb 5 kg: Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111603500 Gri
35 kg

P111603501 Alb
35 kg

Cod Ambalaj

P111603530 Gri
30 kg

P111603531 Alb
30 kg

Cod Ambalaj

P111603611 Gri
5 kg

T010001750 Gri
25 kg

P111603601 Alb
5 kg

P111603600 Alb
25 kg

Mortar flexibil hidroizolant, monocomponent, cu fibre 
de armare, pensulabil, aditivat cu polimeri speciali, 
care crează o membrană hidroizolantă perfectă,  
flexibilă, cu rezistență înaltă.  
Aplicare: Recomandat pentru etanșarea suprafețelor 
acolo unde este necesară elasticitatea stratului 
hidroizolant, cum ar fi la mansarde și băi, care vor fi 
acoperite cu faianță, acoperișuri inversate, rezervoare 
subterane, etc. Se folosește, de asemeni, la 
hidroizolarea suprafețelor din cărămidă, ipsos, beton, 
blocuri de ciment, mozaic, etc.
Acoperire: 2-4 kg / m², în funcție de cerințele de 
hidroizolare
18 kg: Buc./Cutie: 60

Cod Ambalaj

P111603630 Gri
18kg

P111603631 Alb
18kg

DSF 350 FLEX Hidroizolaţie flexibilă, bicomponentă 

DSF 353 SUPER ELASTIC Hidroizolaţie super elastică, bicomponentă

DSF 360 Hidroizolaţie monocomponentă

DSF 363 FIBERELASTIC  Mortar flexibil hidroizolant, monocomponent,  
cu fibre de armare, pensulabil

Mortar hidroizolant pe bază de ciment, cu efect 
cristalizator pentru hidroizolare de înaltă performanță 
și protecție în profunzime (nu numai la suprafaţă). 
Are aderenţă excepţională la beton şi poate
prelua în egală măsură presiunile hidrostatice
pozitive, cât şi pe cele negative. Atunci când este 
aplicat pe suprafața betonului, componentele chimice se activează şi formează compuşi insolubili 
(cristale). Aceste cristale obturează fisurile şi capilarele din beton, conferindu-i acestuia o protecţie 
hidrofugă completă chiar și sub presiune.
Aplicare: Hidroizolează suprafețele vechi și noi de beton, la interior sau exterior, indiferent de locul 
unde apare presiunea apei. De asemenea, este ideal pentru hidroizolarea rosturilor beton, elemente de 
beton subterane, rezervoare de apă potabila din beton, piscine, canale de irigare etc.
Acoperire: 1,2 - 1,5 kg/m2, funcție de tipul aplicației.

Aditiv pentru beton sub formă de pudră pentru 
hidroizolarea și protecția betonului. Crează cristale 
care etanșeizează microfisurile și fisurile poroase 
de pe suprafața de beton. Acesta poate fi utilizat 
la centrele de producție a betonului (înainte de a 
adăuga apă) sau la fața locului (după amestecarea 
cimentului cu apă).
Aplicare: Ideal pentru hidroizolarea fundațiilor, subsoluri, rezervoare de 
apă, piscine etc.
Acoperire: 0,8 - 1,0 kg / 100 kg ciment

DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Mortar de impermeabilizare prin cristalizare

DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Aditiv pentru impermeabilizarea betonului prin cristalizare

Code Ambalaj

P121603150 20 kg

Code Ambalaj

P121603100 Gri 
25 kg
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Emulsie acrilică monocomponentă, pensulabilă, cu 
grad  mare de elasticitate. Datorită nuanței albe, 
protejează împotriva  radiațiilor UV și a transmiterii 
căldurii în interiorul clădirilor.
Aplicare: Adecvată pentru impermeabilizarea 
acoperișurilor, mansardelor, teraselor, balcoane 
etc. De asemenea, este utilizată pentru umplerea 
fisurilor fine şi rezistă la contracții și vibrații.
Acoperire:  1 kg/m² pentru două straturi. Consumul 

depinde de tipul de suprafaţă.
Culoare: Alb, terracotta
1 kg: Buc./Palet: 324, Buc./Cutie: 12
5 kg: Buc./Palet: 60
12 kg: Buc./Palet: 33

Hidroizolații acrilice

Cod Ambalaj

P121613804 Terracotta
1 kg

P121613805 Terracotta
5 kg

P121613803 Terracotta
12 kg

P121613801 Alb 
1 kg

P121613802 Alb 
5 kg

P121613800 Alb 
12 kg

Membrană elastică cu fibre de armare, pensulabilă. 
Nu este toxică și nu dezvoltă ciuperci. Este 
rezistentă la umiditate și radiații ultraviolete (UV) 
și nu se exfoliază. Are o mare flexibilitate si este 
recomandată pentru suprafețe care prezintă 
contracții și vibrații intense.
Aplicare: Adecvată pentru hidroizolarea teraselor, 
balcoane, pardoseli orizontale, jgheaburi, jgheaburi 
din mortar de ciment etc. De asemenea, se folosește 
pentru hidroizolarea colțurilor și umplerea fisurilor fine 
(până la 2 mm).
Acoperire: 1,0 - 1,3 kg/m² pentru două straturi, funcţie 
de natura suportului.
5 kg/15 kg: Buc./Palet: 36

Cod Ambalaj

P121613821 Alb 
5 kg

P121613820 Alb 
15 kg

Membrană elastică hibridă (acrilică, cu aditivi 
poliuretanici) pentru hidroizolarea acoperişurilor. 
Este produsă cu o tehnologie nouă și nu conține 
solvenţi. Este foarte rezistentă la umiditate, radiațiile 
UV și la temperaturi scăzute. Reflectă radiația 
solară, reducând astfel transmiterea căldurii în 
interiorul clădirii.
Aplicare: Adecvată pentru impermeabilizarea 
acoperişurilor în clădiri vechi și noi, unde este nevoie de rezistenţă  la apa băltită. Recomandată 
pentru hidroizolarea cartonului bitumat, cu sau fără ardezie. Aplicată pe beton, mortar, dale de ciment, 
gresie, faianță, mozaic și membrane bituminoase. De asemenea, este adecvată pentru aplicarea pe 
suprafețe de sticlă, metal, tablă zincată, carton bitumat cu folie de aluminiu. Are o  aderență excelentă 
pe straturi de etanșare poliuretanice de impermeabilizare și panouri termoizolante din poliuretan sau 
policarbonat.
Acoperire: 0,8-1,5 kg/m², pentru aplicare in două straturi.

Cod Ambalaj

P121613851 Alb 
4 kg

P121613850 Alb 
12 kg

Hidroizolant pe bază de poliuretan, 
monocomponent, ce formează o membrană 
hidroizolantă pentru suprafețe orizontale. Protejează 
împotriva umidității (adecvat pentru suprafețe cu 
apă băltită) și radiații UV.
Aplicare: Ideal pentru hidroizolarea suprafețelor 
orizontale din beton, șapă etc. mai ales atunci când 
terasele nu prezintă înclinație și există apă băltită.
Acoperire: 1,0-1,2 kg/m2 pentru 2 straturi

Cod Ambalaj

P121613852 13 kg

Hidroizolații poliuretaniceFLX 380 ROOF SEALER Membrană elastomerică hidroizolantă pentru terase

FLX 382 PLUS Membrană elastomerică hidroizolantă pentru terase, cu fibre de armare

FLX 385 HYBRID Membrană hidroizolantă hibridă pentru terase

FLX 388 PU  Membrană hidroizolantă poliuretanică  pe bază de apă

Membrană hidroizolantă elastică, 
monocomponentă, pensulabilă. Hidroizolează 
fără rosturi și îmbinări suprafeţe  orizontale și 
verticale, la interior și exterior.
Aplicare: Adecvată pentru placare în spații 
umede (bucătării, dușuri, toalete, spălătorii) și 
pentru impermeabilizarea elementelor de beton 
sau a pardosealii pe terase și balcoane, sub 
plăcile ceramice. Folosită ca un sistem, după 
aplicarea mai întâi a amorsei GLX 292 (pentru 
substraturi absorbante) sau STATUS DUR pe 
bază de apă.
Acoperire: 1,6-2 kg/m² pentru două straturi, 
funcție de tipul de suprafață.
20 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P121603000 5 kg
P121603001 20 kg

DSF 300 FLEX HYDROSTOP Membrană elastomerică pentru hidroizolații sub plăci ceramice

Tencuială de  impermeabilizare 
monocomponentă, pe bază de ciment și nisip de 
cuarţ. Poate fi aplicat în strat subţire, la interior 
sau exteriorul subsolurilor, spațiilor subterane, 
canalelor și rezervoarelor de apă.
Aplicare: Atunci când este necesară 
etanșeizarea completă pe beton, cărămidă, 
ciment, piatră și alte suprafețe foarte dure. 
Adecvat pentru aplicații care sunt în mod 
constant sub apă.
Acoperire: 6 kg/m² cu grosime de 3 mm.
Culoare: Gri
5 kg: Buc./Cutie:  4
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111603702 5 kg
P111603700 40 kg

DSF 370 Tencuială hidroizolantă
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Membrană super elastică (elasticitate > 800 %) 
pe bază de poliuretan, monocomponentă, folosită 
pentru hidroizolare pe termen lung. Durată de viaţă: 
10 ani. Domenii de utilizare: Pentru hidroizolarea 
teraselor, balcoanelor, verandelor, jardinierelor 
şi sub plăcile ceramice în spaţii precum: 
băi, balcoane, bucătării, piscine etc. Utilizat deasemenea pentru protecţia spumei poliuretanice 
termoizolatoare. Rezistenţă la trafic pietonal: P3
Aplicare: Adecvat pentru impermeabilizarea acoperişurilor în clădiri noi și vechi, pentru a rezista la 
apa băltită. Parte a sistemului de impermeabilizare poliuretanic FLX 390 de la THRAKON.
Culoare: Alb
Acoperire: 1,3-1,8 kg/m² aplicat în două sau trei straturi

Cod Ambalaj

T010003903 6 kg
T010003902 25 kg

Membrană elastică, moncomponentă, pe bază 
de poliuretan alifatic (atomi de carbon), folosită 
pentru protecția pe termen lung a membranei 
hidroizolatoare. Nu îngălbenește, nu lasă urme la 
suprafață. Rezistentă la apă şi îngheţ, la condiţii 
ridicate de abraziune si trafic pietonal. Oferă o rezistență excelentă la UV și menține proprietățile 
mecanice. Grad de rezistenţă la trafic - P4. Aplicare: Adecvată pentru etanșeizarea acoperişurilor din 
clădiri noi și vechi, platforme pietonale sau trotuare, parcări în zona pietonală, tribunele stadioanelor 
etc. Parte a sistemului de impermeabilizare poliuretanic FLX 390 de la THRAKON.
Culoare: Alb
Acoperire: 120-150 g/m² aplicată în două sau trei straturi

Piese speciale confecționate din material elastomer 
termoplastic pentru impermeabilizarea zonelor umede.
Dimensiuni: 140 mm x 140 mm
Buc./Cutie: 25

Cod Ambalaj

T010003907 5 kg
T010003906 20 kg

Cod

T010000807

Piese speciale confecționate din material elastomer 
termoplastic pentru impermeabilizarea zonelor umede. 
Dimensiuni: 210 mm x 210 mm
Buc./Cutie: 25

Piese speciale confecționate din material elastomer 
termoplastic pentru impermeabilizarea zonelor umede. 
Dimensiuni: 425 mm x 425 mm
Buc./Cutie: 10

Cod

T010000808

Cod

T010690040

Piese speciale confecționate din material elastomer 
termoplastic pentru impermeabilizarea zonelor umede. 
Dimensiuni: 120 mm x 120 mm
Buc./Cutie: 25

Cod

T010690050

FLX 390 PU Membrană hidroizolantă poliuretanică ultra elastică (1K)

FLX 390 TOP COAT Membrană hidroizolantă poliuretanică ultra elastică, alifatică (1K)

COLȚAR INTERIOR

COLȚAR EXTERIOR

HIDROIZOLAREA HIDRANȚILOR

HIDROIZOLAREA SIFONULUI

Materiale auxiliare

Benzi de impermeabilizare elastice, oferite în două tipuri:
Bandă etanşare pentru îmbinări F 12/ 7: Este armată 
cu țesătură poliesterică şi crează o punte hitroizolantă 
intre rosturile de dilatare și pentru îmbinările dintre 
pardoseli și pereți.
Bandă de etanşare pentru îmbinari KF 12/ 7: Este 
armată cu  plasă de  fibră de sticlă şi crează o punte 
hitroizolantă intre rosturile de dilatare și pentru îmbinările 
orizontale și verticale între pardosea și pereți, acolo unde este 
necesară o impermeabilizare sporită.
Aplicare: Se aplică în combinație cu produsule de impermeabilizare 
de la  Thrakon (DSF 300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360, DSF 363).
Lățimea plasei: 12 cm
Lațimea plasei termoplastice elastomerice: 7 cm

Cod Ambalaj

T010000250 Rolă
F12/7

T010400000 Rolă
KF 12/7

KF 12/7 & F12/7 Bandă de etanșare pentru îmbinări

Amorsă bicomponentă, pe bază de apă, cu 
putere mare de penetrare a stratului suport. Este 
folosită înante de aplicarea  hidroizolantului FLX 
390 - PU. Oferă aderență puternică la substraturi 
neabsorbante, rezistență mare la solicitări 
mecanice, abraziune, agenţi chimici comuni și 
detergenți.
Aplicare: Adecvată pentru hidroizolarea acoperişurilor  noi și vechi. Rezistă  la apa băltită. 
Parte a sistemului de impermeabilizare poliuretanic FLX 390 de la THRAKON.
Acoperire: 200 g/m2 per strat.
Culoare: Transparent
Ambalaj: Găleți de  20 kg (15A + 5B), 4 kg (3A + 1B)

Cod Ambalaj

T010003905 4 kg
T010003904 20 kg

FLX 390 PU PRIMER  Amorsă epoxidică bicomponentă, pentru suprafețe neabsorbante

Amorsă bicomponentă, pe bază de apă, cu 
putere mare de penetrare a stratului suport. Este 
folosită înante de aplicarea  hidroizolantului FLX 
390 - PU. Oferă aderență puternică la substraturi 
neabsorbante, rezistență mare la solicitări 
mecanice, abraziune, agenţi chimici comuni și 
detergenți.
Aplicare: Înainte de aplicarea hidroizolației FLX 
390, a masticurilor poliretanice ELASTO PU și 
ELASTO PU FLEX.
Acoperire: 0,2 kg/m2 pe strat
Culoare: Transparent

Cod Ambalaj

T010003901 5 kg
T010003900 17 kg

FLX 390 POROUS PRIMER  Amorsă poliuretanică monocomponentă, pentru suprafețe  
absorbante
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Produs lichid transparent,  pentru impermeabilizarea  
tuturor tipurilor de substraturi anorganice, cum ar 
fi ipsos, beton aparent, zidărie expusă, cărămizi 
decorative, țigle și articulații țiglă, pietre naturale și 
artificiale, cărămizi etc. Nu creează peliculă și este 
permeabil la vapori.
Aplicare: Suprafața trebuie sa fie curată, uscată, solidă structural și liberă 
de orice murdărie. Protejați materialele adiacente care pot fi deteriorate de 
solvenți. Materialul se aplică prin pulverizare, cu rolă sau pensulă, în 1-2 
straturi, umed pe umed. 
Acoperire: 0,15 - 0,35 L / m2 per strat, în funcție de tipul de substrat.
5 L: Buc./Palet: 72 
20 L: Buc./Palet: 24

Cod Ambalaj

P121610005 5 L
P121610000 20 L

Produs cu structură nanomoleculară, pe bază de
rășini, care impermeabilizează suprafețele poroase
și ușor poroase de pete uleioase, înfiltrarea umezelii,
crearea de săruri și împiedică apariția mucegaiului. 
În dozarea propusă nu crează peliculă și nici 
modificare estetică la suprafața de aplicare. 
Este caracterizat de o penetrabilitate excelentă și are avantajul de a fi 
absorbit foarte rapid de substrat.
Utilizare: Se aplică pe diferite suprafețe, cum ar fi marmură, granit, zidărie,
beton, plăci de gips, PAL, tencuieli, rosturi de faianță, etc. Recomandat
pentru spații interioare și exterioare.
Acoperire: 100-200ml/m², după capacitatea de absorbție a substratului.
Culoare: Alb (transparent la uscare).
1 L: Buc./Palet: 240, Buc./Cutie: 16
5 L: Buc./Palet: 72

Cod Ambalaj

P121620000 1 L
P121620100 5 L

Produs cu structură nanomoleculară, pe bază
de rășini, care impermeabilizează suprafețele
neabsorbante în fața pătrunderii umezelii și formării
de pete.
Utilizare: Protejează suprafețele poroase de
umezeală și crearea de săruri. Recomandat pentru
beton, zidărie, tencuieli, rosturi de faianță, plăci de ghips-carton, PAL,
acoperiri cu piatră naturală, etc. Se aplică în spații interioare și exterioare.
Acoperire: 100-200 ml/m², în funcție de capacitatea de absorbție a 
substratului.
Culoare: Alb (transparent la uscare).
1 L: Buc./Palet: 240, Buc./Cutie: 16
5 L: Buc./Palet: 72

Cod Ambalaj

P121621000 1 L
P121621100 5 L

Cod Ambalaj

P121472900 1 kg
P121472901 4 kg

Amorsă acrilică, monocomponentă. Impregnează și 
stabilizează mortarul pe bază de  ciment. Crează o 
punte de legătură puternică între suport si materialele 
ce vor urma. Protejează suprafețele de pete și previne 
absorbția de apă.
Aplicare: Adecvată pentru acoperirea suprafețelor 
înainte de vopsire sau reparații.
Acoperire:
Fără diluţie: 60-90 g/m² pe strat
Cu diluţie:
     •   Pentru suprafeţe pe bază de ciment cum ar fi 

tencuieli, şape etc.:  • Pentru suprafeţe 
absorbante cum ar fi cele din BCA: 
amorsă: apă = 1:4 – 300-350 g/m² pe strat 
amorsă: apă = 1:4 – 400-450 g/m² pe strat 
amorsă: apă = 1:3 – 350-400 g/m² pe strat

Consumul menţionat mai sus poate varia 
funcţie de tipul substratului (grad de absorbţie 
sau nivelare) şi de modalitatea de aplicare 
(pensulă, pistol, trafalet).

1 kg: Buc./Palet: 240, Buc./Cutie: 16

Lichid pe bază de răşini, transparent, care înlocuiește 
varul utilizat în mortare, evitând problemele create 
de utilizarea sa. Creste aderenţa şi lucrabilitatea 
mortarului, oferind totodată abilitatea de a nu trage rapid.
Aplicare: Recomandat pentru mortare, precum: 
tencuială, şapă, zidărie, adezivi. Adecvat pentru 
mortare la care trebuie să crească timpul de aplicare 
și pentru îmbunătățirea aderenței pe suprafața aplicată.
Acoperire: a) Pentru tencuială: 0,2 - 0,5 kg / sac de ciment
b) Pentru mortar de zidărie: 0,15 kg / sac de ciment
1 kg: Buc./Palet: 240, Buc./Cutie:16

Cod Ambalaj

T010020000 1 kg
T010020020 5 kg
T010020010 20 kg

Impregnanţi

HYDRO R Produs de impregnare hidrofobizant

NANOSHIELD O  Nanoimpregnant pentru protejarea suprafețelor împotriva uleiurilor

Produs  
Nanotehnologie

Produs  
Nanotehnologie

NANOSHIELD W  Nanoimpregnant pentru protejarea suprafețelor absorbante

Amorse și aditivi

GLX 290 Amorsă acrilică

ANTI LIME Plastifiant pentru mortare

Amorsă acrilică, micronizată, gata de utilizare, 
cu o capacitate mare de penetrare. 
Aplicare: Ideală pentru pregătirea oricărei 
suprafețe poroase, vechi sau noi, cum ar fi 
ipsos, cărămidă, beton, pereți gletuiţi etc. 
Crează punți de aderență pentru tencuieli 
decorative acrilice, vopsele lavabile şi 
acrilice, mortare, adezivi de faianță, materiale 
hidroizolante acrilice și pe bază de ciment 
pensulabile etc.
Acoperire: 50-70 g/m² pe strat.
1 kg: Buc./Palet: 240, Buc./Cutie: 16

Cod Ambalaj

P121472920 1 kg
P121470020 5 kg
P121472923 20 kg

GLX 292 FLEX PRIM Αmorsă acrilică cu putere mare de penetrare 
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Aditiv acrilic (latex) pentru construcții. 
Recomandat pentru o gamă largă de îmbunătățiri 
ale proprietăților mortarelor, cum ar fi: rezistența, 
aderența pe diferite suprafețe, elasticitatea, 
rezistența la îingheț, etanșeitatea, rezistența 
la abraziune și acizi, prevenirea contracției și 
lucrabilitate. Fără solvenți organici.
Aplicare: Adecvat pentru toate tipurile de mortare 
pe bază de ciment sau ipsos.
Acoperire: Se diluează cu apa de amestec a mortarului.
Proporție de amestec: THRAKON LATEX 296: apă = 1:1 până la 1:5
1 kg: Buc./Palet: 240, Buc./Cutie: 16

Amorsă acrilică gata preparată pentru cresterea 
aderenţei tencuielilor mecanizate. Este o 
alternativă la şpriţul de amorsaj clasic. Conţine 
răşini sintetice şi nisip de cuaţ.
Aplicare: Pentru creșterea aderenței tencuielii pe 
bază de ciment sau ipsos pe suprafețe netede sau 
neabsorbante. După aplicare crează o suprafață 
rugoasă.
Acoperire: 300-350 g/m²
Culoare: Roșiatic
1 kg: Buc./Palet: 160

Cod Ambalaj

P121472960 1 kg
P121472962 5 kg
P121472961 20 kg

Cod Ambalaj

P121479800 1 kg
P121472983 5 kg
P121472984 20 kg

Amorsă acrilică profesională, transparentă, pentru 
vopsele lavabile sau acrilice, recomandată pentru 
interior şi exterior. Are o excelentă aderență și 
elasticitate. Asigură substratul perfect, cu o aderență 
puternică, pentru vopeaua  de finisaj. 
Aplicare: Ideală pentru amorsarea suprafețelor noi, 
cum ar fi beton expus, ipsos, gips-carton, suprafețe 
gletuite sau tencuite, cărămidă, etc. De asemenea, este  potrivită pentru stabilizarea 
suprafețelor vopsite cu lavabile vechi.
Acoperire: 15-20 m²/L (lichid concentrat)
750 ml: Buc./Cutie: 12

Amorsă acrilică pe bază de solvent, transparentă, 
impermeabilă. Impregnează suprafețele și le 
impermeabilizează, însă permite suprafețelor să 
respire. 
Aplicare: Ideală pentru amorsarea suprafeţelor  
poroase noi sau vechi, cum ar fi tencuială, 
cărămidă, beton, pereti gletuiți etc. De asemenea, 
este o soluție excepțională pentru suprafețe 
acoperite cu var sau cu vopseluri vechi, de 
calitate inferioară.
Acoperire: 12-14 m²/L (lichid concentrat)
1 L: Buc./Cutie: 12

Cod Nuanțe Ambalaj

P121307001
Transparent

1 L
P121307005 5 L
P121307015 15 L

Vopsea epoxidică bicomponentă. Are 
o rezistență mare la solicitări mecanice 
și chimice. De asemenea, este extrem 
de rezistentă la uleiuri, benzina, acizi şi 
are  aderență excelentă pe suprafețe de 
beton și metal. Disponibil în culoarea gri 
( RAL 7032) și poate fi produs în orice 
culoare, la cerere.
Aplicare: La finisarea pardoselilor în 
încăperi industriale, fabrici, depozite, 
garaje, ateliere auto etc.
Acoperire: 3-4 m²/kg pentru 150-200 
microni grosime.

Cod Nuanțe Ambalaj

P121118012
Gri

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

Amorsă acrilică pentru pereți, transparentă, 
impermeabilă. Are o putere mare de a penetra 
in profunzime suprafeţele, stabilizează și 
impermealizează, oferind o aderență excepţională 
pentru vopseaua de finisaj. 
Aplicare: Recomandată pentru pregătirea oricărei 
suprafețe, cum ar fi ipsos, cărămizi, beton, pereți 
chituiți etc. Soluție excepțională pentru pereți 
vopsiți cu var sau vopsele vechi, de calitate 
inferioară.
Acoperire: 15-20 m²/L
1 L: Buc./Cutie: 12

Cod Nuanțe Ambalaj

P121307101
Transparent

1 L
P121307105 5 L

THRAKON LATEX 296 Emulsie pentru aditivarea mortarelor (Latex)

GLX 298 Amorsă acrilică pentru creșterea aderenței tencuielilor mecanizate

STATUS DUR Amorsă impermeabilă pe bază de solvent  

STATUS DUR Amorsă acrilică, impermeabilă, pe bază de apă

STATUS ACRYLIC PRIMER Amorsă acrilică profesională

Cod Nuanțe Ambalaj

P121306008
Alb- 

transparent

750 ml
P121306003 3 L
P121306010 10 L

STATUSPOX Vopsea epoxidică
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Este un grund epoxidic bicomponent, 
pentru piscine și rezervoare cu apă 
potabilă.
Aplicare: Grunduirea betonului la  
piscine noi sau la reparații locale ale 
substratului vechi.
Acoperire: 7-9 m²/L (pentru peliculă de 60 
microni)

Cod Nuanțe Ambalaj

P121136003
Alb

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

Vopsea bicomponentă pe bază de răşini 
poliuretanice, pentru piscine. Este foarte 
rezistentă la radiația solară, precum și la 
mediul acid sau alcalin. Prezintă aderență 
excelentă, hidroizolație deplină, iar 
elasticitatea sa mare protejează suprafața 
de fisuri și decojire.
Aplicare: Adecvat pentru piscine, fântâni, rezervoare.
Acoperire: 13-15 m²/L (pentru peliculă de 60 microni)

Grung epoxidic, cu proprietăți 
antiosmotice.
Aplicare: Recomandat pentru 
oțel, aluminiu, lemn și fibră de 
sticlă
Acoperire: 7-9 m²/L (pentru 
peliculă de 50-60 microni)
750 ml: Buc./Cutie: 12

Vopsea de finisaj poliuretanică, 
foarte rezistentă la uleiuri, grăsimi și 
detergenţi.
Aplicare: Adecvată pentru 
aplicarea pe suprafețe din fibră de 
sticlă, fier, aluminiu și lemn. Este 
recomandat și pentru vopsirea 
ambarcațiunilor, aplicată peste 
materialele de mai sus.
Acoperire: 13-15 m²/L (pentru 
peliculă cu grosimea de 30-40 
microni)
750 ml: Buc./Cutie: 12

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C Alb,
Albastru 
deschis

Comp. A: 4 L

C/C Comp. B: 2 L

Cod Nuanțe Ambalaj

P121139013

Alb

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

P121139038 Ambalaj
A+B Set (500+250) ml

Cod Nuanțe Ambalaj

C/C
Alb, Negru,

Bleu, Albastru, 
Roșu, Galben

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

C/C Ambalaj
A+B Set (500+250) ml

Silicon antifungic ce împiedică apariţia 
ciupercilor care pătează şi innegresc 
suprafeţele. Rezistent la UV si condiţii 
meteorologice severe.
Aplicare: Recomandat pentru utilizarea 
pe suprafeţe unde necesită elasticitate 
precum structuri din sticlă, rulote, baie, 
bucătărie etc. Poate fi utilizat şi pe cupru, 
aluminiu, porţelan, lemn prelucrat si pe plăci din 
epoxidice sau poliester. Nu se vopseşte.
Culoare: Transparent, Alb. 
Acoperire:
Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon
Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon
280 ml: Buc./Cutie: 30

Cod Ambalaj

C/C
Transparent, 

Alb
280 ml

Silicon hidroizolant, pentru imersie 
permanentă in apă (piscine). Rezistent la 
clor. Utilizat pentru etansarea rosturilor 
orizontale si verticale in spaţii interioare şi 
exterioare. Nu este potrivit pentru acvarii. 
Aplicare: Recomandat pentru utilizarea 
pe suprafeţe unde necesită elasticitate 
precum structuri din sticlă, rulote, baie, 
bucătărie etc. Poate fi utilizat şi pe cupru, 
aluminiu, porţelan, lemn prelucrat si pe plăci 
din epoxidice sau poliester etc.
Culoare:  
Transparent, Alb
Acoperire:
Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon
Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon
280 ml: Buc./Cutie: 30

Cod Ambalaj

C/C
Transparent, 

Alb
280 ml

STATUSPOOL PRIMER Grund pentru piscină

STATUSPOOL Vopsea pentru piscină

CARMYSAIL PRIMER Grund epoxidic

CARMYSAIL Vopsea poliuretanică

Etanșanți

ANTI-MOULD Silicon antifungic

SEAL POOL Silicon pentru imersie permanentă
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Spumă poliuretanică,expandabilă, 
monocomponentă, cu aderență excelentă pe 
lemn, ciment, piatră, metal etc.
Adecvată pentru aplicații cum ar fi: instalarea 
de ferestre și uși, umplerea golurilor, rosturile 
zidăriei, umplerea deschiderilor pe acoperișuri, 
materiale izolante etc.
750 ml: Buc./Cutie: 12

Pistol pentru aplicarea de silicon 
1. 0,7 mm grosime. Din oțel.
2. 1,2 mm grosime. Din oțel. Cu mâner de 
aluminiu.

Corp din aluminiu, finisaj din nichel, model de vârf 
din cupru.

Pistol pentru aplicarea materialului de etanșare 
poliuretanic. 1,5 mm grosime, din aluminiu

Spumă poliuretanică, expandabilă, 
monocomponentă, cu aderență excelentă pe 
lemn, ciment, piatră, metale etc.
Adecvată pentru aplicații cum ar fi: instalarea 
de ferestre și uși, umplerea golurilor, prinderea 
zidăriei, umplerea deschiderilor pe acoperișuri și 
materiale izolante etc.
750 ml: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj

T010000420 750 ml

Cod Ambalaj

T010000430 750 ml

Cod Descrierea

T010000806 Oţel 

T010000809 Oţel cu mâner de 
aluminiu

Cod Descrierea

T010000811 Aluminiu - Nichel

Cod

T010000802

Mastic poliuretanic de etanşare, 
monocomponent, fără diluanţi. Are o aderenţă 
foarte bună pe toate tipurile de materiale de 
construcţii şi oferă o elasticitate mare. Pentru 
spaţii interioare şi exterioare.
Aplicare: Recomandat pentru izolare şi 
formarea rosturilor de dilataţie pe suprafeţe din 
beton, lemn, metal, tocărie din aluminiu sau 
PVC sau pereţi. 
Culoare: Alb
Acoperire:
Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon 310 ml/24 m baton 600 ml
Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon 310 ml/6 m baton 600 ml
310/600 ml: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj

C/C Alb
310 ml

C/C Alb
600 ml

Membrană bituminoasă plastomerică ( IPP, APP). Este armată cu 
fibră de sticlă cu o protecţie superioară din polietilenă. 
Partea inferioară este acoperită cu un strat de polietilenă potrivit 
pentru aplicare la cald.
Greutate: 3,0kg/m2.
Ambalaj: Rolă: 1m lățime - 10m lungime

Cod

T010000090

ELASTO PU Mastic poliuretanic de etanșare

THRAKON PU FOAM Spumă poliuretanică

THRAKON PU GUNFOAM Spumă poliuretanică de pistol

Scule

PISTOL DE SILICON

PISTOL PENTRU APLICARE SPUMĂ 

PISTOL PENTRU MASTIC 

Membrane bituminoase

BITU-STAR V (-5οC)
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Membrană bituminoasă plastomerică ( IPP, APP).Este armată cu fibră 
de sticlă cu o protecţie superioară din polietilenă. Partea inferioară 
este acoperită cu un strat de polietilenă potrivit pentru aplicare la cald. 
Greutate: 4,0kg/m2.
Ambalaj: Rolă: 1m lățime - 10m lungime

Membrană bituminoasă, elastică, de calitate superioară, 
compusă din bitum rafinat şi elastomeri (SBS). Are armătură 
din poliester neţesut cu o folie de protecţie din aluminiu. Partea 
inferioară este acoperită cu un strat de polietilenă potrivit pentru 
aplicare la cald.
Greutate: 4,0kg/m2.
Ambalaj: Rolă: 1m lățime - 10m lungime

Lac pe bază de bitum special şi solvenţi. Pelicula 
obţinută după evaporarea solventului nu este 
afectată de diverşi  acizi diluaţi sau  lichide chimice 
corozive. Nu este rezistent la uleiuri minerale.

Cod

T010000080

Cod

T010000270

Cod Ambalaj

T010000340 5 kg

Emulsie bituminoasă de culoare maro sub formă 
de pastă. Este compusă din bitum, apă și aditivi 
speciali. Pelicula obţinută dupa evaporarea 
apei nu este afectată de diverşi  acizi diluaţi sau 
lichide chimice corozive. Nu este rezistent la 
uleiuri minerale. 

Cod Ambalaj

T010000330 19 kg

Plasă cu lățime 100 cm: 
Plasă din fibră de sticlă pentru consolidarea  
membranelor de hidroizolare (de exemplu FLX 380, 
FLX 382, FLX 385) în cazurile deosebit de dificile de 
fisurări multiple. 
Greutate: aproximativ 70 g/m2.
Dimensiune ochiuri: 1 x 2mm.
Dimensiuni: Rolă 1m x 50m
Rolă/Palet: 33

Material geotextil consolidant pentru etanșantul poliuretanic 
hidroizolant FLX 390 PU, fie pe întreaga suprafață, fie în locuri 
periculoase, cum ar fi fisuri, rosturi de dilatație, articulații 
pardosea -perete, coșuri de fum.
Material nețesut geotextil consolidant din poliester 60 gr / m2. 
Folosit pentru a consolida membrana etanșantă hidroizolantă 
FLX 390 PU. Se aplică împreună cu membranele de hidroizolare, 
prin pensulare pe întreaga suprafață care urmează să fie 
hidroizolată, sau local la: conexiuni (legături) ale peretelui cu 
pardoseala, legături (uniri) perete cu perete, în jurul țevilor de 
scurgere și coșurilor de fum, lumini de plafon și aer condiționat, 
guri de apă (sifon), unghiuri de 90 de grade, în articulații și peste 
crăpături, etc. 
Dimensiuni: Rolă 20cm înălțime x 100m lungime.

Cod

T010400700

Cod

T010000350

BITU-STAR P (-5οC)

PALLADIEN ALU (-20οC)

THRAKON Bitu-Primer Lac Bituminos

THRAKON Bitu-Coat Hidroizolație bituminoasă

Armare Hidroizolaţii

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU ARMAREA HIDROIZOLAȚIILOR (70 g/m²)

THRAKON FABRIC (60 g/m²)
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Reguli
pentru o hidroizolare corectă

•  Asiguraţi-vă că suprafeţele sunt curate, fără 
materiale străine, săruri, uleiuri şi alţi poluanţi.

•  Îndepărtaţi bavurile şi proeminenţele,  
poliuretanul şi alte materiale moi.

•  Tăiaţi proeminenţele la o adâncime  
de 1,5 - 2,0 cm.

•  Astupaţi toate găurile şi fisurile cu mortarele  
de reparaţii THRAKON WRM 515, 518, 520,  
525 sau WRM 500 (după caz).

•  Când aplicaţi produsul, aveţi grijă să nu curgă  
apă pe substrat.

•  Umeziţi suprafaţa cu apă până la saturaţie  
şi îndepărtaţi apa în exces.

•  Amorsaţi mai întâi cu bidineaua, asigurându-vă  
că produsul acoperă toate golurile.

•  După ce primul strat s-a uscat complet, aplicaţi  
al doilea strat în cruce.

•  Necesită umezire înainte de prima mână.

•  În timpul şi după 3 ore de de la aplicarea 
produsului, temperatura mediului ambiant nu 
trebuie să fie mai mică de + 5 ºC.

•  Nu aplicaţi pe suprafeţele expuse direct la razele 
soarelui, la temperaturi ridicate (peste 30ºC) sau 
în timpul vânturilor puternice.

• Nu aplicaţi în condiţii de ploaie sau îngheţ.

Instrucţiuni detaliate privind aplicarea pot fi găsite în broşura tehnică 
şi pe site-ul companiei.
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Mortare de reparații
  Consolidarea și Repararea 
betonului

   Consolidarea și Repararea 
zidăriei

  Produse complementare  
de armare 

Avantaje

•  Produse și testate conform standardului 
internațional de calitate ISO 9001

•   Au certificare CE și sunt clasificate  
în conformitate cu EN 1504-3

•  Acoperă o gamă largă de necesități, de 
la simple “reparații”, până la reparații de 
amploare și foarte exigente

•  Contracție zero

•  Asigură o aderență foarte puternică  
la substrat

•  Rezistență mare la umezeală  
și îngheț 

• Priză rapidă

•  Proprietăți anticorozive

•  Prezintă rezistență mai mare şi timp de 
dezvoltare rapid

•  Asigură etanșarea scurgerilor de apă, 
chiar și sub presiune (WRM 500)



100 101

Mortare de reparații

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

3
min.

Rășină epoxidică  injectabilă bicomponentă, fără solvenți. Se 
folosește la aplicarea de injecții de rășină în fisurile din beton 
cu lățime 0,1-3,0 mm. Aplicare: Se aplică injectabil în fisurile 
din beton cu lățime de 0,1-3mm. Recomandat pentru inplantări 
și ancorări de armătură pe suprafețe de beton. De asemeni, 
este un produs util pentru inplantări și ancorări de armături pe elemente de structură 
existente. Oferă rezultate excelente chiar și pe suporturi umede.
Acoperire: 1,1kg./lt de spațiu gol pentru etanșeizarea fisurilor.
1 kg: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj

P121600010 1 kg

EPOSHIELD INJECT S    Rășină epoxidică injectabilă, bicomponentă 
pentru fisuri între 0,1-3,0mm

Rășină epoxidică  injectabilă bicomponentă, fără 
solvenți. Aplicare: Se folosește ca o punte de 
legătură pentru aderența betonului nou la cel vechi, în 
conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru 
construcții din beton. De asemenea, se aplică injectabil 
în fisurile din beton cu lățime mai mare de 3mm. 
Recomandat pentru implanturi și ancorări de armătură 
pe suprafețe de beton. Acoperire: 1,5kg./lt de spațiu 
gol pentru etanșeizarea fisurilor. 1 kg: Buc./Cutie: 12

Cod Ambalaj

P121600000 Gri
1 kg

P121600001 Gri
4 kg

EPOSHIELD INJECT W  Rășină epoxidică injectabilă bicomponentă  
pentru fisuri mari- Punte de aderenţă

Glet pe bază de ciment, cu granulație  fină, întărit cu rășini 
speciale, cu lucrabilitate excelentă. Se lucrează ușor și lasă 
o suprafață finală netedă, cu rezistență mare la frecare, 
aderare foarte bună la substrat, gata de vopsit. 
Utilizare: Pentru gletuirea și chituirea suprafețelor expuse 
ale betonului, acoperirea porilor sau a proeminențelor. 
De asemenea, este recomandat pentru corecturile și 
etanșeizărilor locale de fisuri, pori etc. Se recomandă 
pentru folosire în interior și în exterior. Se încadrează în 
categoria de mortar de reparat betonul de, tip PCC R2, 
conform EN 1504-3. Acoperire: Aproximativ 1,3kg/m²/mm 
de grosime a stratului. 25 kg: Buc./Palet: 60
5 kg: Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111704835 Gri
5 kg

P111704831 Alb
5 kg

P111704830 Gri
25 kg

P111704833 Alb
25 kg

WRM 483 CEM COAT  Glet de nivelare pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale

Glet de finisaj pe bază de ciment, cu granulație super 
fină,  întărit cu rășini speciale, cu lucrabilitate excelentă. 
Se lucrează ușor, manual sau cu pistolul airless și lasă o 
suprafață finală foarte netedă, cu rezistență mare la frecare, 
aderență foarte bună la substrat, gata de vopsit. 
Utilizare: Pentru gletuirea suprafețelor de beton, tencuieli, 
etc. De asemenea, este recomandat pentru corecturile 
locale și etanșeizărilor de fisuri, pori etc. Se aplică și 
mecanizat. Se recomandă pentru folosire în interior și în 
exterior. Se încadrează în categoria de mortar de reparat 
betonul de, tip PCC R2, conform EN 1504-3. 
Acoperire: Aproximativ 1,3kg/m²/mm de grosime a 
stratului. 5 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4  25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111704836 Gri
5 kg

P111704834 Alb
5 kg

P111704833 Gri
25 kg

P111704832 Alb
25 kg

WRM 483 CEM COAT FINE  Glet de finisaj pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale

WRM 500 este un mortar de etanşare cu priză rapidă  
(3 min.). Este pe bază de ciment, necontractabil, necesită 
numai apă pentru preparare.
Aplicare: Asigură etanşarea directă a scurgerilor de 
apă, chiar sub presiune. Etanşează crăpăturile, găurile 
din construcţiile de beton şi zidărie, precum: canale 
colectoare, rezervoare de apă reziduală, tancuri de apă, subsoluri, tuneluri, fundaţii. Adecvate pentru 
ancorarea bolţurilor, pentru lucrările de instalaţii sanitare şi, în general, pentru lucrări care cer un suport 
rapid şi puternic.
Acoperire: 1 kg are un randament de aprox. 0.6 lt de mortar gata de aplicare.
4 kg: Buc./Palet: 100

Cod Ambalaj

P111705500 Gri 
4 kg

WRM 500 Mortar de reparaţii cu întărire ultra rapidă

WRM 510 este o amorsă monocomponentă, care se 
aplică pe armăturile de oţel şi se foloseşte înainte de 
aplicarea materialelor de reparaţii.
Aplicare: Indicat ca prim strat pe beton, fi er şi alte 
materiale de structură, înainte de aplicarea materialelor 
de reparaţii. Folosit ca strat de aderenţă cu materialele de 
reparaţii care urmează să fi e aplicate. Pentru protecţie 
anti-corozivă a armăturilor de oţel.
Acoperire: 
Ca armătură: 0.06-0.12kg/m.
Ca agent de lipire: aproximativ 2.0 kg / m2 pentru 2 straturi.
5 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111705101 Gri 
1 kg

P111705100 Gri 
5 kg

WRM 510 Grund anticoroziv pentru armăturile de oţel

Mortar de reparaţii pentru tencuieli și zidărie. Ideal 
pentru reparații mici. Adecvat pentru uz interior și 
exterior.
Aplicare: Recomandat pentru refacerea tencuielilor 
căzute și pentru fisurile din zidărie.
Culoare: gri, alb
Acoperire: Aproximativ 15-16kg/m²/cm
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111705121 Gri
25 kg

P111705120 Alb
25 kg

WRM 512 BUILD Mortar de reparaţii pentru tencuieli și zidărie

Mortar de reparații monocomponent, de tip PCC 
R2, conform EN 1504-3. 
Aplicare: Adecvat pentru repararea suprafețelor 
din beton, zidărie, tencuieli, confecționarea 
coamelor, jgheaburilor etc.
Acoperire: aproximativ 15kg/m²/cm , pentru 
confecționarea jgheabului: 1,8-2,6kg/m.
Construcția jgheabului: 1,8 - 2,6 kg/m
5 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111705151 Alb
5 kg

P111705155 Gri
5 kg

P111705153 Cărămiziu
5 kg

P111705150 Alb
25 kg

P111705154 Gri
25 kg

P111705152 Cărămiziu
25 kg

WRM 515 FIX Mortar de reparații - R2
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WRM 550 este un mortar alb, cu priză rapidă (20 
minutes), pe bază de ciment. Recomandat pentru: 
tencuirea construcţiilor vechi sau noi, mici reparaţii, 
umplerea găurilor, a bucăţilor de tencuială dezlipite, a 
crăpăturilor şi a terminaţiilor lipsă.
Aplicare: Recomandat pentru: tencuirea construcţiilor
vechi sau noi, mici reparaţii, umplerea găurilor, a 
bucăţilor de tencuială dezlipite, a crăpăturilor şi a 
terminaţiilor lipsă.
Acoperire: 13-14 kg/m² pentru 1 cm grosime.
5 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111705502 Alb
5 kg

P111705501 Alb
25 kg

WRM 520 este un mortar de reparaţii pentru
beton, monocomponent, pe bază de ciment,
cu priză rapidă (20 minute) de tip PCC R3
conform EN 1504-3
Aplicare: Recomandat pentru consolidarea
şi repararea defectelor de construcţie ale
betonului (de aproximativ 25MPa). Se aplică
în grosime de 40 mm per strat, cu o mistrie sau
turnat.
Acoperire: Aproximativ 19-20 kg/m2/cm grosime.
5 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4
25 kg: Buc./Palet: 60

Mortar de reparații, monocomponent, cu fibre
de armare, foarte rezistent, special conceput
pentru suprafeţe dure precum betonul, de tip
tip CC R4, conform EN 1504-3.
Aplicare: Recomandat pentru consolidarea şi 
repararea defectelor de construcţie ale betonului (de 
aproximativ 45MPa). Se aplică în grosime de 40 mm 
per strat, cu o mistrie sau turnat. 
Acoperire: 17-18 kg/m²/cm grosime.
5 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4
25 kg: Buc./Palet: 60

Aplicare: Se folosește pentru fixări rapide, reparații, 
ancorări, etanșeizări de deschideri, etc. Și în gener-
al, unde se cere o rezistentă înaltă și viteză de lucru
Acoperire: Pentru pregătirea unui litru de ames-tec 
gata de folosit este necesar aproximativ 1,6 kg. 
CEM EXPRESS.
4 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111705201 Gri 
5 kg

P111705200 Gri 
25 kg

Cod Ambalaj

P111700001 Gri 
4 kg

Cod Ambalaj

P111705250 Gri
5 kg

P111705251 Gri
25 kg

Ciment Portland cu rezistenţă puternică la compresie, 
îndoire, frecare, condiții meteorologice dificile și la 
coroziune.
Aplicare: Adecvat pentru crearea de mortare, cum ar 
fi tencuieli, adezivi pentru placări, pardoseli, izolații, 
reparații și în general pentru orice aplicație la care 
este necesar cimentul. Poate fi amestecat în proporții 
variabile cu nisip, marmură, var, apă și toate tipurile de 
aditiv ameliorator, în funcție de aplicație.
Produs în două tipuri:
• CEM I -52,5 N - Alb
• CEM I -42,5 R - Gri.
4 kg: Buc./Palet: 120, Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P111710003 Alb
4 kg

P111710002 Gri
4 kg

Mortar de reparaţii, monocomponent, cu întărire 
rapidă, de tip PCC R2, conform EN 1504-3. Adecvat 
pentru repararea suprafețelor din beton, zidărie, 
tencuială, confecţionarea de coame şi jgheaburi etc.
Aplicare: Recomandat pentru repararea suprafețelor 
din beton, zidărie, tencuială, confecţionarea de 
coame şi jgheaburi etc.
Acoperire: aproximativ 15 kg/ m²/cm de grosime a 
stratului.
Construcția jgheabului: 1,8-2,6 kg / m
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111705180 Gri
25 kg

Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă
cu standardul european ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru consolidarea stratului 
de bază al sistemului de termoizolare ClimaPlus.
Ochi: 4 x 4,5 mm
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m
Acoperire: 1,1 m/m²
Role/Palet: 33

Cod m²/Pal.

T010320020 1650

R2
PCC

ΕΝ 1504-3

R4
PCC

ΕΝ 1504-3

R3
PCC

ΕΝ 1504-3

WRM 518 Mortar de reparaţii cu întărire rapidă - R2

WRM 520 Mortar de reparaţii cu întărire rapidă - R3

WRM 525 Mortar de reparaţii cu fibre de armare - R4

WRM 550 Mortar de umplere şi reparaţii, cu uscare rapidă - Alb

CEM EXPRESS Ciment cu întărire rapidă

CEM I 42,5 R & 52,5 N Ciment Portland de rezistență înaltă

Armare

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ CLIMAPLUS (160 g/m²)

60
min.

3
min.

20
min.

Mortar pe bază de ciment, gata de utilizare. Prezintă 
contracții reduse și o creștere controlată în volum. 
Este rezistent la apă, îngheț și la săruri de degivrare. 
Nu conține cloruri și ciment aluminos. Oferă 
rezistență ridicată (R4) și poate fi aplicat pentru
ancorare precisă în grosime mare (până la 100 mm).
Aplicare: Ideal pentru ancorarea precisă a turbinelor cu abur sau gaz, generatoarelor de energie 
electrică, compresoare, mașini petroliere, macarale, pompe, mașini pentru tăiat marmură etc.
Acoperire: În funcție de tipul aplicației.

WRM 530 GROUT  Mortar fluid pentru subturnări cu contracții reduse

Cod Ambalaj

P111705350 Gri
25 kg

R4
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Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă
cu standardul european ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru consolidarea stratului 
de bază al sistemului de termoizolare ClimaPlus.
Ochi: 4 x 4,5 mm
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m
Acoperire: 1,1 m/m²
Rolă/Pal.: 33

Cod m²/Pal.

T010401600 1650

Fibre sintetice de polipropilenă pentru beton hidroizolat utilizat la 
rezervoare, mortare hidroizolante, tencuieli şi adezivi de armare, 
pardoseli, etc. Fabricate numai din polipropilena pură, fără plastifianți. 
Sunt tratate la suprafață pentru a se descompune foarte uşor în 300 
de milioane de fibrile pe kilogram (de 6mm).
Ambalaj: 0,9 kg / 6 mm

Cod

T411001420

Greutate 110 g/m²

Dimensiuni
1 m înălțime x 50 m lungime
0,25 m înălțime x 50 m 
lungime

Descriere 10x10 mm Albastru

Pachete 30 de rulouri sau 1500m² 
per palet

Ambalaj Buc./Cutie Cod

Rolă 1m 
înălțime x 50 m 

lungime
50 x 1 T010000710

Rolă 1 m 
înălțime x 50 m 

lungime
50 x 0,25 T010000700

Greutate 223 g/m²
Dimensiuni 0,23 x 50 m

Descriere 10 x 10 mm

Ambalaj Rolă

Cod Buc./Cutie

T010402300 4

Plasă din fibră de sticlă antialcalină conformă cu 
standardul european ETAG 004. 
Utilizare: Potrivită pentru consolidarea stratului 
de bază pentru sistemului de izolație exterioară  
CLIMAPLUS (145gr / m2).
Ochi: 4 x 4,5 mm
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m
Acoperire: 1,1 m/m²

Cod m²/Pal.

T010401450 1650

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ ETICS (145 g/m²)

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ ETICS (160 g/m²)

PLASĂ DE ARMARE DIN FIBRĂ DE STICLĂ, ANTIALCALICĂ (110 g/m²)

Reguli
pentru o corectă aplicare a mortarelor de reparaţii

•  Îndepărtaţi porţiunile deteriorate ale betonului până când ajungeţi la 
un substrat solid.

•  Dezveliţi armătura metalică pe care urmează să efectuaţi reparaţia, 
în aşa fel încât să permită aplicarea amorsei WRM 510.

•  Apoi, curăţaţi armătura de rugină, folosind o perie sau un dispozitiv 
pentru sablare, în funcţie de mărimea coroziunii.

•  Spălaţi şi curăţaţi suprafeţele (betonul şi armătura) cu apă sub 
presiune.

•  Suprafaţa de beton pe care se aplică mortarul de reparaţii trebuie să 
fie udată până la saturaţie, iar apa în exces trebuie îndepărtată.

•  În timpul aplicării, eliminaţi bulele de aer care se formează pe 
suprafaţa betonului sau a armăturii.

•  Suprafaţa pe care s-a aplicat mortarul de reparaţii trebuie să fie 
protejată de evaporare rapidă, în special în timpul lunilor de vară, 
prin umezire uşoară sau acoperire cu o pânză umedă, pentru a 
preveni fisurarea.

•  Materialul trebuie aplicat atunci când temperatura mediului ambiant 
este între +5 ° C şi +35 ° C şi nu atunci când plouă.

•  Când temperatura este ridicată, rezistenţa materialului creşte mai 
rapid, iar acest fapt îi micşorează lucrabilitatea. La temperaturi mai 
joase, rezistenţa creşte mai încet.

•  Recomandăm menţinerea lichidului pe suprafaţă şi evitarea 
evaporării rapide, mai ales când temperatura este ridicată sau 
aplicarea se face sub razele puternice ale soarelui.

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU ARMAREA ZIDĂRIEI (223 g/m²)

FIBRE DE POLIPROPILENĂ

Instrucţiile detaliate pot fi găsite în broşura tehnică sau pe website-ul companiei.
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Tencuieli
  Repararea şi consolidarea 
betonului

   Mortare de zidărie

   THRAKON Siloz

  Produse complementare

Avantaje

•  Certificare CE

•  Sunt  produse cu nisip de cuarţ,  
de calitate superioară 

•  Asigură o absorbție scăzută a apei

•  Lucrabilitate excelentă şi aplicare rapidă

•  Înlocuiesc tencuielile tradiţionale

•  Conferă rezistență ridicată în timp

•  Produse şi testate în acord cu  
standardele europene EN 998-1  
și EN 998-2 (mortare de zidărie)

•  Profit crescut pentru contractori  
şi echipele de aplicatori

•  Oferă rezistentă și duritate suprafeţelor 

•  Finisaj perfect - suprafeţe netete

•  Permit suprafețelor să respire

•  Se aplică cu maşina de tencuit

•  Adecvat pentru spaţiile interioare  
şi exterioare
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Tencuieli

Cod Ambalaj

P111880025 Gri 
25 kg

P111880040 Gri
40 kg

P111880000 Gri 
Big Bag

Cod Ambalaj

P111820325 Gri 
25 kg

P111820440 Gri 
40 kg

P111820425 Gri 
Big Bag

Cod Ambalaj

P111810525 Alb 
25 kg

P111490490 Alb 
40 kg

P111810120 Alb 
Big Bag

Cod Ambalaj

P111810625 Alb 
25 kg

P111810440 Alb 
40 kg

P111810130 Alb 
Big Bag

Tencuială de finisaj, de culoare albă, cu nisip de cuarț, 
pentru finisarea suprafeţelor, după aplicarea tencuielii 
de bază. 
Aplicare: Grosimea stratului aplicat este: 
• 3-5 mm pentru FHP 225-2
• 5-7 mm pentru FHP 225-3 
Acoperire:  
FHP 221-2:3-4 Kg/ m2 per 3 mm
FHP 221-3:5-6 Kg/ m2 per 5mm
Granulometrie:  
FHP 221-2 : 0.5 mm max
FHP 221-3: 1.25 mm max
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111490440 Alb 
25 kg

P111810240 Alb 
40 kg

P111810110 Alb 
Big Bag

Este un şpriţ de amorsaj – mortar uscat – pentru 
pregătirea pereţilor suport în vederea uniformizării 
capacităţii de absorbție şi a îmbunătăţirii aderenţei la 
suport a tencuielilor de bază minerale.
Aplicare: Folosit ca strat de aderenţă pentru straturile 
următoare de tencuială pe toate tipurile de suprafaţe. 
Adecvat pentru suprafeţele din beton, zidărie (cărămizi, 
blocuri de beton, beton celular etc.), plafoane.
Acoperire: 5 kg/m² pentru un strat de aplicare de 0,5 cm
Granulometrie: 3,5 mm max 
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Tencuială de bază pentru încărcarea şi 
nivelarea zidăriei, înainte de aplicarea 
stratului final decorativ.
Aplicare: Asigură o aderenţă superioară 
pe toate substraturile standard şi nu se 
fisurează. Se utilizează după aplicarea unui 
strat subţire de şpriţ de amorsaj - SHP 205.
Acoperire: 14-15 Kg / m2 pentru un strat 
gros de 1.0 cm
Granulometrie: 2 mm max
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Tencuială de finisaj (tinci), cu praf de marmură, 
pentru finisarea suprafeţelor, după aplicarea tencuielii 
de bază. Conţine praf de marmură de culoare alb 
imaculat.
Aplicare: Grosimea stratului aplicat este:  
• 3-5 mm pentru  FHP 225-0 
• 5-7 mm pentru  FHP 225-1
Acoperire:  FHP 225-0:3-4 Kg/ m2 per 3 mm 

FHP 225-1:5-6 Kg/ m2 per 5mm
Granulometrie:  FHP 225-0 WR: 0.5 mm max 

FHP 225-1 WR: 1.25 mm max
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Tencuială de finisaj (tinci), cu praf de marmură, 
hidrofugă, pentru finisarea suprafeţelor, după 
aplicarea tencuielii de bază. Conţine praf de 
marmură de culoare alb imaculat.
Aplicare: Grosimea de aplicare a stratului este de:
• 3-5 mm - FHP 225-0 WR
• 5-7 mm - FHP 225-1 WR
Acoperire:  
FHP 225-0 WR: 3-4 kg/m² per 3 mm 
FHP 225-1 WR: 5-6 kg/m² per 5 mm
Granulometrie:  
FHP 225-0 WR: 0,5 mm max 
FHP 225-1 WR: 1,4 mm max
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Tencuială de finisaj, de culoare albă, hidrofugă, cu nisip 
de cuarț, pentru finisarea suprafeţelor, după aplicarea 
tencuielii de bază.
Aplicare: Grosimea de aplicare a stratului este de: 
• 3-5 mm - FHP 221-2 WR
• 5-7 mm - FHP 221-3 WR
Acoperire:  
FHP 221-2 WR: 3-4 kg/m² per 3 mm 
FHP 221-3 WR: 5-6 kg/m² per 5 mm
Granulometrie:  
FHP 221-2: WR 0,5 mm max 
FHP 221-3 WR: 1,4 mm max
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111810325 Alb 
25 kg

P111810140 Alb 
40 kg

P111810100 Alb 
Big Bag

Available in silo

SHP 205 Tencuială mecanizată – Şpriţ de amorsaj

GHP 210 Tencuială mecanizată de nivelare

FHP 225 Tencuială de finisaj albă, cu praf de marmură

FHP 225 WR Tencuială de finisaj albă, cu praf de marmură - hidrofugă

FHP 221 Tencuială de finisaj albă cu nisip de cuarț

FHP 221 WR Tencuială de finisaj albă, cu nisip de cuarț - hidrofugă,
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Tencuieli

NHP 260 este o tencuială mecanizată unistrat 
pe bază de ipsos, pentru tencuirea suprafeţelor 
interioare. Are o aderenţă excelentă la substrat şi 
asigură, în acelaşi timp, nivelarea şi netezirea, într-un 
singur pas. Recomandat pentru spaţiile interioare.
Aplicare: Recomandată pentru suprafeţe interioare 
(pereți și tavane), pe substraturi precum : cărămidă, 
BCA, beton, panouri termoizolante etc.
Acoperire: 8kg/m² /cm grosime.
Granulometrie: 1.25 mm max.
30 kg: Buc./Palet: 40

Cod Ambalaj

P111840125 Alb 
25 kg

P111840440 Alb 
40 kg

P111840940 Alb 
Big Bag

Cod Ambalaj

P111840025 Alb 
25 kg

P111840540 Alb 
40 kg

P111840840 Alb 
Big Bag

Cod Ambalaj

T010002601 Alb 
30 kg

Înlocuiește tencuielile de nivelare și de finisaj.  
Are aderență excelentă, în același timp 
asigură nivelarea şi finisarea într-un singur 
pas. Marmura din compoziția sa contribuie la 
obţinerea unei suprafeţe foarte albe.
Aplicare: Folosit ca unic strat de tencuială, 
aplicat pe un strat subţire de şpriţ de amorsaj- 
THRAKON SHP 205.
Acoperire: 13 - 15 kg / m² /cm grosime.   
Granulometrie: 1,4 mm max.  
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Înlocuiește tencuielile de nivelare și de finisaj. 
Are aderență excelentă, în același timp asigură 
nivelarea şi finisarea într-un singur pas. Marmura 
din compoziția sa contribuie la obţinerea unei 
suprafeţe foarte albe. 
Aplicare: Folosit ca unic strat de tencuială, 
aplicat pe un strat subţire de şpriţ de amorsaj - 
THRAKON SHP 205. 
Acoperire: 13-15 kg/m² /cm grosime
Granulometrie: 1,4 mm max
25 kg: Buc./Palet: 60
40 kg: Buc./Palet: 35

Înlocuiește tencuielile de nivelare si de finisaj. 
Are aderență excelentă, în același timp asigură 
nivelarea şi finisarea întrun singur pas.
Produs în două tipuri:
• NHP 250 – 1 WR – GRI 
• NHP  250 – 2 WR  ALB
Aplicare: Folosit ca unic strat de tencuială, aplicat 
pe un strat subţire de şpriţ de amorsaj- THRAKON 
SHP 205.
Acoperire: 14 kg/m² /cm grosime
Granulometrie: 1,4 mm max
40 kg: Buc./Palet: 35

Înlocuiește tencuielile de nivelare si de finisaj. Are 
aderență excelentă, în același timp asigură nivelarea 
şi finisarea într-un singur pas.
Produs în 2 tipuri:
• NHP 250-1 WR – gri • NHP 250-2 WR – alb
Aplicare: Folosit ca unic strat de tencuială, aplicat pe 
un strat subţire de şpriţ de amorsaj - THRAKON SHP 
205.Acoperire: 14 kg/m² /cm grosime
Granulometrie: 1,4 mm max
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111840140 Gri 
40 kg

P111840340 Alb
 40 kg

P111490520 Gri 
Big Bag

P111490510 Alb 
Big Bag

Cod Ambalaj

P111840040 Gri 
40 kg

P111840240 Alb 
40 kg

P111840640 Gri 
Big Bag

P111840740 Alb 
Big Bag

Ipsos cu întărire rapidă, pentru lucrările de zidărie 
mici și reparații rapide pe suprafețe interioare 
verticale și pentru lipirea materialelor din ipsos.
Aplicare: Recomandat pentru lipire, gletuire, 
modelaj, ca un strat protector (de exemplu, 
acoperirea temporară a suprafeţelor din marmură) 
și pentru amestec cu alte materiale de construcție.
30 kg: Buc./Palet: 40

Cod Ambalaj

T010002611 Alb 
5 kg

T010002610 Alb 
30 kg

NHP 250 Tencuială unistrat, cu nisip de cuarţ 

NHP 250 WR Tencuială unistrat, cu nisip de cuarţ - hidrofugă 

NHP 255 Tencuială unistrat albă, cu praf de marmură 

NHP 255 WR Tencuială unistrat albă, cu praf de marmură - hidrofugă

NHP 260 Tencuială mecanizată unistrat pe bază de ipsos

NHP 261 GYPSUM Ipsos de construcții
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Tencuieli

Tencuială pe bază de ipsos, special concepută 
pentru aplicare manuală. Are aderență foarte bună 
pe toate suprafețele obișnuite.
Aplicare: Recomandată pentru nivelarea și finisarea 
suprafeţelor într-un strat.
Acoperire: 8 kg/m²/cm
30 kg: Buc./Palet: 40

Cod Ambalaj

T010002620 Alb 
30 kg

NHP 262 HANDY Tencuială pe bază de ipsos, aplicată manual

Ipsos de modelaj de culoare alb imaculat, cu 
timp extins de lucru .
Aplicare: Recomandat pentru decoraţiuni pe 
bază de ipsos dar şi pentru realizarea formelor de 
ipsos pentru modelaj.
5 kg: Buc./Cutie: 4

Cod Ambalaj

P110840263 Alb 
5 kg

NHP 263 ART GYPSUM Ipsos de modelaj

Nisip de cuarț de cea mai bună calitate, 
provenit din râul Ardas, din zona Evros - 
Grecia. Acesta este curățat, uscat și cernut 
in diferite tipuri de granulaţie. Cu acest tip 
de nisip de cuarț este foarte uşor de lucrat și 
prezintă absorbție scăzută la apă. Nu conține 
săruri sau corpuri străine. 
Aplicare: Adecvat pentru numeroase utilizări 
în domeniul construcţiilor, dar şi în alte 
domenii, precum: filtre de apă non-potabilă, 
structuri pentru drenaj, grădinărit, terenuri 
sportive etc.
Granulometrie:  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: Buc./Palet: 54

Cod Ambalaj Granulometrie

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 Big Bag No.1
P111802000 Big Bag No.2
P111803000 Big Bag No.3
P111804000 Big Bag No.4
P111490570 Big Bag No.5

QZS 700 Nisip de cuarț

Material inovativ din BCA YTONG, măcinat 
în granule cu dimensiuni selecționate. Oferă 
excelentă izolaţie fonică si termică, datorită 
caracteristicilor speciale și avantajelor pe 
care le oferă betonul celular și, în plus, are o 
greutate redusă.
Aplicare: Recomandat pentru termoizolarea 
pardoselilor.
Grosimea de aplicare: 10-60 mm
Acoperire: 10 L/m²/cm
Specificații tehnice: Densitate: 440 kg/m3
Granulometrie: 0 - 4,0 mm

Cod Ambalaj

P111890031 Big Bag

BLK 270 Material termo – fonoizolant, din granule de BCA Ytong 

Mortar foarte rezistent pentru producția tencuielii de 
nivelare. Se compune din ciment gri, var hidratat, 
umpluturi și aditivi. Meseriaşul adaugă doar agregatul 
(nisip sau praf de marmură).
Amestecarea:    
• 28% din greutate BLK 280, cu 72% nisip
• 77 kg de nisip sau
• 32,5 lopeți de nisip

Cod Ambalaj

P111890032 Big Bag

BLK 280 Tencuială semipreparată pentru nivelare

este un mortar de zidărie pe bază de ciment, cu 
polimeri modificaţi, adecvat pentru construirea 
elementelor structurale, cum ar fi carămidă, 
bolţari, piatră, dale pentru pavaj şi alte materiale 
de construcţie. 
Aplicare: Recomandat pentru construirea 
elementelor structural, cum ar fi: cărămidă, piatră, 
dale pentru pavaj şi alte materiale de zidărie.
Acoperire: pentru dimensiunea carămizilor de 
12x9x19 cm: 23Kg/m3.
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111850040 Gri
40 kg

P111850000 Gri 
Big Bag

MIX 280 Mortar de zidărie

PAW 290 este mortar-adeziv pe bază de ciment, 
cu polimeri modificaţi, pentru construirea 
elementelor structurale fabricate din beton 
celular autoclavizat (BCA). 
Aplicare: Adecvat pentru zidirea blocurilor de 
BCA.
Acoperire: 1 sac de 25 kg per 1.25 m3 beton 
celular.
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111492901 Alb 
25 kg

PAW 290 Mortar-adeziv pentru BCA

Cod

T010000812 Custodie

Silozul inovator de 6 m3 și 11 m3, patentat de THRAKON, 
este un siloz, pliabil, metallic,de dimensiuni mici folosit 
pentru manipularea mortarului vrac.
•  Materialele care pot fi transportate cu siloz sunt 

marcate specific
• Disponibil în formă de împrumut / custodie

THRAKON Mini Silo

SILOZ THRAKON
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Tencuieli

Reguli
pentru o tencuire corectă

•  Evitaţi grosimile mari (> 2 cm) într-un singur strat. Pentru 
grosimi mai mari aplicaţi două sau mai multe straturi din 
aceeaşi tencuială, aplicând următorul strat cât timp primul 
este încă proaspăt.

•  Netezirea suprafeţelor se face cu tencuială de bază (sau 
cu tencuială într-un strat), nu cu șpriț de amorsaj sau cu 
tencuială de finisaj.

•  Tencuiala de finisaj (tinci) se aplică după ce stratul anterior 
de tencuială de bază este complet uscat (>20 zile).

• Haşuraţi suprafaţa pentru a reduce fisurile-contracţiile.

• Nu folosiţi apă în exces atunci când sablaţi.

•  Menţineţi îmbinările de lucru (acolo unde sunt disponibile) 
sau creaţi rosturi de dilatare de 4 m, când urmează să fie 
tencuite suprafeţe mari.

•  Acolo unde există riscul de infiltrări, puneţi o peliculă 
adecvată pentru separare.

•  Acoperiţi marginea superioară a tencuielii (cum ar fi 
parapeţii) cu marmură şi folosiţi glafurile pentru a evita 
udarea excesivă a suprafeţei tencuite.

•  Suprafeţele tencuite umede vor fi protejate de averse, 
îngheţ, vânt puternic şi radiaţii solare puternice.

•  În timpul aplicării şi în următoarele 24 de ore, temperatura 
substratului şi a mediului ambiant trebuie să fie între +50 şi 
+35° C.

•  În timpul lunilor de vară, suprafeţele tencuite trebuie să fie 
umezite uşor, timp de 2-3 zile după tencuire.

Instrucţiile detaliate pot fi găsite în broşura tehnică sau pe website-ul companiei.

Produse complementare

Plasă cu lățime 100 cm: 
Plasă din fibră de sticlă pentru consolidarea  
membranelor de hidroizolare (de exemplu FLX 380, FLX 
382, FLX 385) în cazurile deosebit de dificile de fisurări 
multiple. 
Greutate: aproximativ 70 g / m2.
Dimensiuni ochiuri: 1 x 2 mm.
Dimensiuni: Rolă 1 m x 50 m
Role/Palet: 33

Cod

T010400700

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ (70 g/m²)

Fibre sintetice de polipropilenă pentru beton hidroizolat utilizat la
rezervoare, mortare hidroizolante, tencuieli şi adezivi de armare,
pardoseli etc. Fabricate numai din polipropilena pură, fără 
plastifianți. Sunt tratate la suprafață pentru a se descompune 
foarte uşor în 300 de milioane de fibrile pe kilogram (de 6mm).
Ambalaj: 0,9 kg / 6 mm

Cod

T411001420

FIBRE DE POLIPROPILENĂ

Greutate 110 g/m²

Dimensiuni
1 m înălțime x 50 m lungime
0,25 m înălțime x 50 m 
lungime

Descriere 10x10 mm Albastru

Pachete 30 role sau 1500 m² pe palet

Ambalaj Buc./Cutie Cod

Rolă 1 m 
înălțime x 50 m 

lungime
50 x 1 T010000710

Rolă 1 m 
înălțime x 50 m 

lungime
50 x 0,25 T010000700

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ ANTIALCALINĂ (110 g/m²)
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Şape
  Șapă pe bază de ciment

   Pardoseli epoxidice

  Amorse

  Produse complementare

Avantaje

•  Sunt produse cu nisip de cuarț,  
de calitate superioară 

• Certificat CE

•  Produse și controlate în acord cu  
EN 13813

•  Suprafețe plane, cu duritate mare

•  Produsele NSF 610 - NSF 611 sunt 
autonivelante, iar NSD 620 are greutate 
mică și este termoizolant

•  Au o înaltă rezistență la compresiune și 
flexiune - aplicare rapidă

•  Adecvate pentru încărcarea și nivelarea 
pardoselei 

•  Recomandat pentru crearea înclinațiilor 
acoperișurilor plate, pentru exteriorul 
locuințelor, al rampelor

•  Se aplică rapid pe substraturi înclinate
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Șape

Produsul NSD 620 este un mortar uşor pentru 
podea, gata amestecat, cu proprietăţi termoizolate. 
Este compus din ciment, granule de BCA, nisip 
cuarţos cu o granulaţie de max. 3,5 mm şi aditivi.
Aplicare: Recomandat pentru pregătirea 
pardoselelor de beton, în scopul aplicării tuturor 
tipurilor de plăci ceramice, de marmură, material 
decorativ sau parchet.
Acoperire: 0-11 Kg/m2 de mortar uscat pentru o 
grosime de 1 cm.
30 kg: Buc./Palet: 40

Întăritor de suprafață pentru pardoseală 
industrială, pe bază de ciment, modificat 
cu aditivi polimerici, adecvat pentru aplicări 
pe pardoseli cu solicitări mari la rezistență 
mecanică. Compus din ciment, nisip de cuarț, 
pigmenți și aditivi.
Aplicare: Recomandat pentru crearea de 
pardoseli în industria grea, în industria ușoară 
(subsoluri, spații de depozitare, ateliere de 
reparații, parcări etc.).
Disponibil în 3 nuanţe:
• NSH 650 - Galben
• NSH 650 - Gri
• NSH 650 - Roşu
Acoperire: 5-7 kg/m²
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111902030 30 kg

Cod Ambalaj

P111900040 Gri
40 kg

P111900140 Roșu
40 kg

P111900240 Galben
40 kg

NSD 600 este o şapă pe bază de ciment, pentru 
încărcarea şi nivelarea pardoselei. Are în compoziţie 
ciment, nisip cuarţos cu o granulaţie de 2.0 mm 
şi aditivi. Potrivit pentru încărcarea şi nivelarea 
pardoselilor construcţiilor. 
Aplicare: Se aplică într-un strat gros de 3-10 
cm. Recomandată pentru crearea înclinaţiilor 
acoperişurilor plate, pentru spaţiile exterioare şi 
rampe, pentru pregătirea pardoselelor de beton, 
anterior aplicării tuturor tipurilor de plăci ceramice, a 
marmurei, materialelor decorative sau a parchetului. 
Potrivit pentru spaţiile interioare şi exterioare.  
Acoperire: 15 – 17 kg /m² de mortar uscat, pentru o 
grosime de 1 cm.
40 kg: Buc./Palet: 35

Cod Ambalaj

P111902040 40 kg

NSD 600 Şapă pe bază de ciment 3-10 cm

NSF 610 este o şapă autonivelantă pe bază de 
ciment, pentru netezirea şi nivelarea pardoselei. Are 
în compoziţie ciment, nisip cuarţos cu o granulaţie de 
max. 5 mm şi aditivi.
Aplicare: Se aplică într-un strat gros de 0,5 -10 
cm. Recomandată pentru crearea pardoselilor 
autonivelante, pentru pregătirea pardoselilor de 
beton, anterior aplicării mochetei, a plăcilor ceramice, 
a plasticului sau a podelelor de lemn, lipite sau nu. 
Această şapă autonivelantă poate fi, de asemenea, 
lăsată complet neacoperită sau poate fi vopsită.
Acoperire: 18 kg / m2 pentru o grosime de 1 cm.
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111903125 25 kg

NSF 610 Şapă autonivelantă de până la 10 mm

NSF 611 este un mortar autonivelant pe bază de 
ciment, pentru netezirea şi nivelarea podelei. Are 
în compoziţie ciment, nisip cuarţos cu o granulaţie 
de max. 3.5 mm şi aditivi. 
Aplicare: Se aplică într-un strat gros de 1-4 
cm. Recomandată pentru crearea pardoselilor 
autonivelante, pentru pregătirea pardoselilor 
de beton anterior aplicării mochetei, a plăcilor 
ceramice, a plasticului sau a podelelor de lemn, 
lipite sau nu. Această şapă autonivelantă poate 
fi, de asemenea, lăsată complet neacoperită sau 
vopsită. 
Acoperire: 18 kg / m2 pentru o grosime de 1 cm.
25 kg: Buc./Palet: 60

Cod Ambalaj

P111903225 25 kg

NSF 611 Şapă autonivelantă 1-4 cm

NSD 620 Şapă uşoară termoizolantă

NSH 650 Durificator de pardoseală

Șapă pe bază de ciment
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Șape

Sistem epoxidic bicomponent pentru pardoseli care 
necesită o rezistență mecanică și chimică ridicată 
(uleiuri, soluții alcaline, acizi etc). Disponibil în: 
RAL 9003 (Alb), RAL 1015 (Light Ivory), RAL 7047 
(Telegrey 4), RAL 7040 (gri), RAL 3009 (roșu oxid).
Aplicație: Ideal pentru aplicații de pardoseli din 
zonele industriale, care necesită contactul permanent 
cu alimente. Prezintă durabilitate excepțională și 
rezistență la substanțele chimice.
Acoperire: Per 1mm: 0,9kg/m2 rășină + 0,65kg /
m2 cuarț nisip QZS 700 EPOX (proporția NEF 703 
EPOXFLOOR PLATINA: nisip de cuarț = 1: 0,7-0,8)

Amorsă epoxidică, bicomponentă, pe bază de 
apă, ideală pentru pregătirea suprafețelor, înainte 
de aplicarea sistemului epoxidic pentru pardoseli. 
Suprafața de aplicare  trebuie să aibă un conținut de 
umiditate de până la 8%.
Aplicație: Ideală pentru pregătirea suprafețelor, înainte 
de aplicarea sistemului epoxidic pentru pardoseli în 
zone industriale, garaje, parcări, laboratoare și, în 
general, pentru orice aplicație care necesită o rezistență 
mecanică ridicată și rezistență la agenți chimici. 
Acoperire: 120-160 g/m2 pe strat (funcție de gradul de 
absorbție al substratului)

Amorsă epoxidică, bicomponentă, pe bază de 
solvent, ideală pentru pregătirea suprafețelor, înainte 
de aplicarea sistemului epoxidic pentru pardoseli. 
Suprafața de aplicare  trebuie să aibă un conținut de 
umiditate <4%.
Aplicație: Ideală pentru pregătirea suprafețelor, înainte 
de aplicarea sistemului epoxidic pentru pardoseli 
în zone industriale, garaje, parcări, laboratoare și, 
în general, pentru orice aplicație care necesită o 
rezistență mecanică ridicată și rezistență la agenți 
chimici. 
Acoperire: 120-160 g/m2 pe strat (în funcție de gradul 
de absorbție al substratului)

Amorsă epoxidică, bicomponentă, fără solvenți, ideală 
pentru pregătirea suprafețelor, înainte de aplicarea 
sistemului epoxidic pentru pardoseli.Este adecvat 
pentru aplicarea pe pardoseli noi din beton (<28 
de zile) sau pe pardoseli cu umiditate ascendentă.                                                                      
Aplicație: Ideală pentru pregătirea suprafețelor, înainte 
de aplicarea sistemului epoxidic pentru pardoseli în 
zone industriale, garaje, parcări, laboratoare și, în 
general, pentru orice aplicație care necesită o rezistență 
mecanică ridicată și rezistență la agenți chimici. 
Acoperire: 400-500 g/ g/m2 pe strat (în funcție de 
gradul de absorbție al substratului)

Cod Ambalaj

P111900714
Ambalaj 7kg
Comp. A: 5Kg
Comp. B: 2Kg

Cod Ambalaj

P121610002
Ambalaj 12,7kg
Comp. A: 10Kg
Comp. B: 2,7Kg

Cod Ambalaj

P111900710
Ambalaj 10kg
Comp. A: 7Kg
Comp. B: 3Kg

Cod Ambalaj

P111900712
Ambalaj 5kg

Comp. A: 3,6Kg
Comp. B: 1,4Kg

Sistem epoxidic bicomponent pentru pardoseli care 
necesită o rezistență mecanică și chimică ridicată 
(uleiuri, soluții alcaline, acizi etc). Potrivit pentru aplicații 
care intră în contact permanent cu alimente. Disponibil 
în: RAL 9003 (Alb), RAL 1015 (Light Ivory), RAL 7047 
(Telegrey 4), RAL 7040 (gri), RAL 3009 (roșu oxid).
Aplicație: Ideal pentru aplicații de pardoseli din 
zonele industriale, care necesită contactul permanent 
cu alimente. Prezintă durabilitate excepțională și 
rezistență la substanțe chimice.
Acoperire: Pe 1mm: 0,8kg / m2 rășină + 0,8kg / m2 
nisip de cuart QZS 700 EPOX (proporția NEF 700 
EPOXFLOOR DIAMOND: nisip de cuarț = 1: 1)

Cod Ambalaj

P121610001
Ambalaj 13,5kg
Comp. A: 10Kg
Comp. B: 3,5Kg

Potrivit pentru 
contact permanent 

cu alimente

NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND  Rășină  epoxidică bicomponentă pentru pardoseli 
industriale

NLX 710 PRIM  Amorsă epoxidică bicomponentă, pe bază de solvent

NLX 712 MOIST PRIM  Amorsă epoxidică  bicomponentă, fără solvenți - antiosmotică

NLX 714 AQUA PRIM  Amorsă epoxidică bicomponentă, pe bază de apă

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM  Rășină  epoxidică bicomponentă pentru pardoseli 
industriale

Pardoseli epoxidice Amorse
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Șape

Instrucţiunile detaliate pot fi găsite în broşura tehnică şi pe website-ul companiei.

Nisip de cuarț curățat cu o granulație medie de 260 mm.
Aplicație: Ideal pentru împrăștierea peste  sistemele 
de  pardoseli epoxidice THRAKON în scopul de a crea 
o suprafață cu efect anti-alunecare. Consumul de nisip 
de cuarț depinde de gradul de aderență dorit pentru 
suprafața finală.
Acoperire: În funcție de tipul aplicației

Diluant adecvat pentru sistemele epoxidice THRAKON.                                                                                                
Aplicație: Ideal pentru curățarea pardoselilor epoxidice 
(după uscarea completă a pardoselii) și a uneltelor 
după aplicare. 
Acoperire: În funcție de tipul aplicației

Cod Ambalaj

P121070902 5 L

Cod Ambalaj

P111800025 25 Kg

Amorsă epoxidică, bicomponentă, fără solvenți, ideală 
pentru pregătirea suprafețelor, înainte de aplicarea 
sistemului epoxidic pentru pardoseli. Suprafața de 
aplicare  trebuie să aibă un conținut de umiditate <4%.
Aplicație: Ideală pentru pregătirea suprafețelor, înainte 
de aplicarea sistemului epoxidic pentru pardoseli în 
zone industriale, garaje, parcări, laboratoare și, în 
general, pentru orice aplicație care necesită o rezistență 
mecanică ridicată și rezistență la agenți chimici. 
Acoperire: 200-300 g/m2 pe strat (funcție de gradul de 
absorbție al substratului)

Cod Ambalaj

P111900716
Ambalaj 10kg

Comp. A: 6,7Kg
Comp. B: 3,3Kg

Reguli
pentru o corectă aplicare a şapelor

•   Betonul trebuie să fie uscat, solid, fără 
materiale friabile, praf, vopsea, ceară, ulei.

•   Cavităţile mari trebuie să fie acoperite 
corespunzător înainte de aplicare.

•   După ce spălaţi bine cu apă şi după ce se 
usucă, suprafaţa va fi amorsată cu amorsa 
acrilică GLX 290, diluată în trei părţi apă  
- o parte amorsă.

•    Suprafeţele absorbante, ca şi cele vechi, 
vor fi stabilizate folosind aceeași amorsă.

•    Aplicaţi produsul după uscarea completă a 
amorsei (2-6 ore). 

•   Rolele cu ţepi trebuie înlăturate imediat 
după utilizare.

•   În cazul uscării prea rapide a produsului din 
cauza temperaturilor prea ridicate, folosiţi 
un spray cu apă în primele 2 zile după 
aplicare.

•   Lăsaţi produsul să se usuce complet, 
înainte de următoarele aplicări. 

•   În timpul aplicării şi în următoarele 24 de 
ore, temperatura şi substratul trebuie să fie 
între +5 °C şi +35 °C.

NLX 716 SPECIAL PRIM  Amorsă epoxidică bicomponentă, fără solvenți

EF SOLV  Diluant pentru sistemul de rășini epoxidice

QZS 700 EPOX  Nisip de cuarț pentru sistemul de rășini epoxidice

Produse complementare
Plasă din fibră de sticlă pentru armarea pardoselilor 130 g/m2

Plasă din fibră de sticlă pentru consolidarea 
șapei. (dimensiune: 40 mm x 40 mm)
Buc./Palet: 15

Cod Dimensiuni

Rolă
1 m x 50 m
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de termoizolare 18                                                            
DIBLU pentru termoizolarea plăcii  
de ciment 18                                                            
DIBLURI de sprijinire pentru profile  
de pornire/de soclu 20                                                            
DIBLURI din blocuri de beton celular 
autoclavizat (bca) pentru ClimaPLUS 17                                                            
DIBLURI din plastic pentru consolidarea 
termoizolației pe zidărie de cărămidă 16                                                            
DIBLURI metalice filetante pentru  
bca multiport 16                                                            
DIBLURI pentru termoizolare pe beton 18                                                            
DILUANŢI 51                                                            
DISTANȚIERI PROFILE de soclu pentru 
izolare termică 19                                                            
DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Mortar 
de impermeabilizare prin cristalizare 80                                                            
DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX  
Aditiv pentru impermeabilizarea betonului 
prin cristalizare 80                                                            
DSF 300 FLEX HYDROSTOP Membrană  
de etanșare sub plăci ceramic 82                                                            
DSF 350 FLEX Hidroizolaţie flexibilă, 
bicomponentă 80                                                            
DSF 353 SUPER ELASTIC Hidroizolaţie 
super elastică, bicomponentă 81                                                            
DSF 360 Hidroizolaţie  
monocomponentă 81                                                            
DSF 363 FIBERELASTIC Mortar flexibil 
hidroizolant, monocomponent, cu fibre  
de armare, pensulabil 81                                                            
DSF 370 Tencuială hidroizolantă 82                                                            

E                                                            
EF SOLV Diluant pentru sistemul de rășini 
epoxidice 122                                                            
ELASTO PU FLEX Mastic poliuretanic  
de etanșeizare pentru rosturi orizontale 92                                                            
ELASTO PU Mastic poliuretanic de  
etanșare 92                                                            
EPOSHIELD INJECT S Rășină  
epoxidică injectabilă, bicomponentă 100                                                            

EPOSHIELD INJECT W Rășină  
epoxidică injectabilă bicomponentă  
pentru fisuri mari- Punte de aderenţă 100                                                            
F                                                            
FHP 221 Tencuială de finisaj albă cu  
nisip de cuarț 109                                                            
FHP 221 WR Tencuială de finisaj albă,  
cu nisip de cuarț - hidrofugă 109                                                            
FHP 225 Tencuială de finisaj albă,  
cu praf de marmură  104                                                            
FHP 225 WR Tencuială de finisaj albă,  
cu praf de marmură – hidrofugă 109                                                            
FIBRE de Polipropilenă 114                                                             
FKW 134 Adeziv flexibil rapid pentru  
placări ceramice şi din piatră naturală 65                                                            
FLX 380 ROOF SEALER Membrană  
elastică pensulabilă 82                                                            
FLX 382 PLUS Membrană elastică,  
cu fibre de armare, pensulabilă 82                                                            
FLX 385 HYBRID Membrană elastică, 
hibridă, pentru hidroizolarea  
acoperişurilor 83                                                            
FLX 388 PU Membrană hidroizolantă 
poliuretanică  pe bază de apă 83                                                            
FLX 390 POROUS PRIMER Αmorsă 
epoxidică bicomponentă, pentru  
suprafețe neabsorbante 84                                                            
FLX 390 PU Membrană super elastică 
poliuretanică, monocomponentă 84                                                            
FLX 390 PU PRIMER Αmorsă epoxidică 
bicomponentă, pentru suprafețe 
neabsorbante  84                                                            
FLX 390 TOP COAT Membrană 
poliuretanică, elastică, alifatică (1K) 85                                                            
FMF 150 Chit de rosturi caracteristici 
tehnice şi lucrabilitate îmbunătăţite 67                                                            
FMF 155 Chit de rosturi epoxidic, 
bicomponent 69                                                            
FMF 160 LUX Chit de rosturi impermeabil 
cu efect porţelanat asigură o rezistenţă 
mecanică mare şi finisaj neted   70                                                            
FREZĂ din plastic 18                                                            
FREZĂ metalică 19                                                            
FSW 140 Mortar pentru cărămidă  
refractară 66                                                            

G                                                            
GHP 210 Tencuială mecanizată de  
nivelare 108                                                            
GLX 190 Amorsă acrilică de aderenţă,  
cu cuarţ, pentru plăci ceramice  
şi mosaic  74                                                            
GLX 290 Amorsă acrilică 87                                                            
GLX 292 FLEX PRIM Amorsă acrilică  
cu putere de penetrare 40, 76, 88                                                            
GLX 298 Amorsă acrilică pentru creșterea 
aderenței tencuielilor mecanizate 88                                                            
GLX 494 PRIM Amorsă acrilică cu  
cuarț, transparent 11                                                            
GLX 496 ACRYL Amorsă acrilică cu  
cuarț, albă 11                                                            
GLX 498 SIL PRIM Amorsă siliconică  
cu cuarț 11                                                            

H                                                            
HIDROIZOLAREA HIDRANȚILOR 85                                                            
HIDROIZOLAREA SIFONULUI 85                                                            
HYDRO R Produs de impregnare 
hidrofobizant 86                                                            

K                                                            
KDW 138 Mortar pentru cărămizi  
de sticlă şi decorative 66                                                            
KF 12/7 & F12/7 Bandă de etanșare  
pentru îmbinări 86                                                            

M                                                            
MIX 280 Mortar de zidărie 113                                                            
MKW 136 Adeziv acrilic pentru  
marmură şi piatră naturală 66                                                            
MONOSIS IN Vopsea ultra lavabilă 
termoreflexivă, ecologică, pentru  
interior 15, 36                                                            
MONOSIS OUT Vopsea acrilică 
termoreflexivă, ecologică, pentru  
exterior 15, 36                                                            
MONOSIS ROOF Vopsea termoreflexivă 
pentru terase 15, 36                                                            

N                                                            
NANOSHIELD O Produs cu structură 
nanomoleculară pentru protejarea 
suprafețelor absorbante 86                                                            
NANOSHIELD W Produs cu structură 
nanomoleculară pentru protejarea 
suprafețelor neabsorbante 86                                                            
NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND 
Sistem epoxidic pentru pardoseli,  
fără solvenţi  120                                                            
NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM 
Sistem epoxidic pentru pardoseli, fără 
solvenţi  120                                                            
NLX 710 PRIM Amorsă epoxidică 
bicomponentă  121                                                            
NLX 712 MOIST PRIM Amorsă epoxidică 
bicomponentă  121                                                            
NLX 714 AQUA PRIM 
Amorsă epoxidică pe bază de apă, 
bicomponentă  121                                                            
NLX 716 SPECIAL PRIM Amorsă 
epoxidică bicomponentă, fără solvenți  122                                                            
NHP 250 Tencuială unistrat, cu nisip  
de cuarţ 110                                                            
NHP 250 WR Tencuială unistrat,  
cu nisip de cuarţ – hidrofugă 110                                                            
NHP 255 WR Tencuială unistrat albă,  
cu praf de marmură – hidrofugă 111                                                            
NHP 255 Tencuială unistrat albă,  
cu praf de marmură 110                                                            
NHP 260 Tencuială mecanizată unistrat  
pe bază de ipsos 111                                                            
NHP 261 GYPSUM Ipsos de  
construcții 111                                                            
NHP 262 HANDY Tencuială pe bază  
de ipsos, aplicată manual 112                                                            
NHP 263 ART GYPSUM Ipsos de  
modelaj 99                                                            
NSD 600 Şapă pe bază de ciment  
3-10 cm 118                                                            
NSD 620 Şapă uşoară termoizolantă 119                                                            
NSF 610 Şapă autonivelantă de  
până la 10 mm 118                                                            
NSF 611 Şapă autonivelantă 1-4 cm 118                                                            
NSH 650 Durificator de pardoseală 119                                                            

P                                                            
PALLADIEN ALU (-20οC) 94                                                            
PAW 290 Mortar-adeziv pentru BCA 113                                                            
PIESĂ de îmbinare profil de soclu 21                                                            

PISTOL DE SILICON 93                                                            
PISTOL PENTRU APLICARE SPUMĂ 93                                                            
PISTOL PENTRU MASTIC 93                                                            
PLASĂ de armare din Fibră de sticlă, 
antialcalică (110 g/m²) 92                                                            
PLASĂ de fibră de sticlă ClimaPLUS  
(160 g/m²) 10, 91                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă (70 g/m²) 102                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă antialcalinaă 102                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă ETICS  
(145 g/m²) 10, 91                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă ETICS  
(160 g/m²) 92                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă pentru  
armarea hidroizolațiilor (70 g/m²) 83, 92                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă pentru 
armarea pardoselilor 130 g/m2 26                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă pentru  
armarea pardoselilor 130 g/m2 26                                                            
PLASĂ din fibră de sticlă pentru armarea 
zidăriei (223 g/m²) 92                                                            
PRIMO Amorsă pentru interior 41                                                            
PRIMO ECO Vopsea lavabilă  
ecologică 38, 53                                                            
PRIMO PROFESSIONAL GRANULE 
PLASTER Tencuială acrilică decorativă 
aditivată cu silicon 12                                                            
PRIMO PROFESSIONAL Vopsea  
lavabilă aditivată cu răşini acrilice 38                                                            
PRIMO VOPSEA acrilică pentru  
ciment – anticarbonatare 40, 56                                                            
PROFIL colţ intărit, cu plasă 18                                                            
PROFIL cu plasă (picurator) 18                                                            
PROFIL pentru rost de dilatație 19                                                            
PROFIL pentru soclu 19                                                            
PROFIL picurator cu autocolant  18                                                            
PROFIL picurător cu plasă-picurator  
ascuns 18                                                            
PROFIL pornire ClimaPLUS 19                                                            
PROFIL pvc colț cu plasă 18                                                            
PROFIL pvc flexibil cu plasă, (3,0m) 19                                                            
PROFIL de ghidaj pentru tencuială 102                                                            

Q                                                            
QZS 700 Nisip de cuarț 112                                                            
qzs 700 epox Nisip de cuarț pentru 
sistem de pardoseli epoxidice 112                                                            

R                                                            
REMOVER DECAPANT 50, 73                                                            

S                                                            
SEAL POOL Silicon pentru imersie 
permanent 91                                                            
SHP 205 Tencuială mecanizată  
– Şpriţ de amorsaj 108                                                            
SILOZ THRAKON 101                                                            
SKW 112 Adeziv pentru placări  
orizontale la interior şi exterior 62                                                            
SKW 114 Adeziv pentru placări  
ceramice la interior și exterior,  
cu rezistență la alunecare 62                                                            
SKW 116 Adeziv pentru plăci ceramice,  
cu rezistenţă la alunecare şi timp  
de lucru extins 62                                                            

ȘLEFUITOR METALIC 21                                                            
ȘLEFUITOR SPONGIOS DIN  
CAUCIUC 21                                                            
SPATULĂ de plastic CLIMAPLUS 21                                                            
SPATULĂ DINȚATĂ  62                                                            
SPATULĂ metalică CLIMAPLUS 21                                                            
SPUMĂ poliuretanică CLIMAPLUS FIX 20                                                            
SPUMĂ poliuretanică pentru pistol 
CLIMAPLUS FIX 20                                                            
SPUMĂ Poliuretanică 21                                                            
STATUS 100% Chit acrilic 100% 48                                                            
STATUS ACRYLIC 100% 39, 53                                                            
STATUS ALL WEATHER Vopsea  
izolatoare elastomerică 39, 53                                                            
STATUS Amorsă acrilică  
profesională 41, 89                                                            
STATUS AQUADROP Vopsea email, 
ecologică, pe bază de apă 42, 54                                                            
STATUS AQUAWOOD Lac pe bază  
de apă, pentru protecția și întreținerea 
lemnului 44                                                            
STATUS ARTISTICO Gel decorativ 49                                                            
STATUS BAIE & BUCĂTĂRIE 37                                                            
STATUS BASEWOOD BAIŢ  
– grund pentru protecția lemnului 43                                                            
STATUS DUKO Vopsea alchidică 46                                                            
STATUS DUR Amorsă acrilică, 
impermeabilă, pe bază de apă 41, 89                                                            
STATUS DUR Amorsă impermeabilă  
pe bază de solvent 41, 89                                                            
STATUS DUROMETAL Întăritor 47                                                            
STATUS DUROMETAL Vopsea  
alchidică aditivată 47, 54                                                            
STATUS ECO Vopsea ultra lavabilă 
ecologică cu aspect mat 37, 52                                                            
STATUS ECOVARN Lac ecologic  
pentru protecția lemnului 44                                                            
STATUS EVERWOOD Lac de impregnare 
pentru protecția și finisarea lemnului 43                                                            
STATUS GRUND anticoroziv pentru  
mediu marin 46                                                            
STATUS GRUND pentru metal 38                                                            
STATUS LUXURIOUS Vopsea ultra  
lavabilă ecologică cu aspect satinat 37, 53                                                            
STATUS METALLIC Vopsea metalizată  
pe bază de apă 48                                                            
STATUS MONOSIS GRANULE PLASTER 
Tencuială decorativă, acrilică, flexibilă si 
hidrofobă 12                                                            
STATUS MONOSIS GRANULE PLASTER 
SILICONE Tencuială decorativă,  
acrilică, flexibilă si hidrofobă 13                                                            
STATUS MONOSIS SPECIAL PRIMER 
Amorsă acrilică cu cuarț pentru  
tencuieli decorative 11                                                            
STATUS MONOSIS SPECIAL PRIMER 
SILICONE Amorsă acrilică cu cuarț  
pentru tencuieli decorative 11                                                            
STATUS NAUTICAL Lac pentru mediu 
marin 44                                                            
STATUS ONE COVER Chit acrilic ușor  
- tip spumă 48                                                            
STATUS Pigmenţi pentru colorare 38                                                            

STATUS POLYPRIMER Grund ecologic 
pentru utilizări multiple 42                                                            
STATUS RELIEF Vopsea texturată 40                                                            
STATUS RUST PRIMER Grund de  
protecție anticorozivă 46                                                            
STATUS RUSTBLOCK Vopsea email 
protector 3 in 1 47                                                            
STATUS RUSTBLOCK Vopsea email 
protector 3 in 1, cu efect ”lovitură de 
ciocan” 47                                                            
STATUS STEEL Lac pentru metal 45                                                            
STATUS STONE VARNISH Lac pentru 
piatră 8                                                            
STATUS TEAK OIL Ulei pentru întreținerea 
lemnului, aditivat cu ceară 43                                                            
STATUS Velatura 35                                                            
STATUS Vopsea alchidică 36, 46                                                            
STATUS Vopsea ultra lavabilă 37, 53                                                            
STATUS WOOD CLASSIC Lac pentru  
lemn 45                                                            
T                                                            
THC 403 Adeziv pentru plăci  
termoizolante 8                                                            
THC 405 PLUS Adeziv şi masă de  
şpaclu pentru plăci termoizolante,  
cu fibre de armare 8                                                            
THC 409 Adeziv şi masă de şpaclu  
pentru plăci termoizolante 8                                                            
THC 410 C Adeziv cu granulaţie mare  
pe bază de ciment cu fibre de armare 9                                                            
THC 410 Mortar adeziv şi masă de  
şpaclu flexibil, cu fibre de armare 8                                                            
THC 420 ORGANIC Masă de şpaclu  
super flexibilă, cu fibre de armare 9                                                            
THRAKON Bitu-Coat Emulsie  
Bituminoasă 94                                                            
THRAKON Bitu-Primer Lac Bituminos 94                                                            
THRAKON FABRIC (60 g/m²) 95                                                            
THRAKON FINE PUTTY  
Etanșeizant acrilic 22                                                            
THRAKON LATEX 296 Emulsie  
pentru aditivarea mortarelor 88                                                            
THRAKON PROLEVELING SYSTEM 
Sistem de egalizare plăci 72                                                            
THRAKON PU FOAM Spumă  
poliuretanică 92                                                            
THRAKON PU GUNFOAM Spumă 
poliuretanică de pistol 92                                                            
THRAKON PVC BOND Adeziv pentru 
conducte de PVC 76                                                            
U                                                            
Unealtă manuală de tăiere placi de  
polistiren EPS / XPS 23                                                            
V                                                            
Vată minerală Plăci termoizolatoare 10                                                            
VKW 120 Pentru plăci ceramice 
neabsorbante și din piatră naturală 63                                                            
VKW 121 Adeziv acrilic pentru plăci 
ceramice neabsorbante, cu timp extins  
de lucru 63                                                            
VKW 124 Adeziv pentru plăci ceramice 
neabsorbante, cu rezistenţă la alunecare  
şi timp de lucru extins 63                                                            
VKW 126 Adeziv flexibil pentru placări 
ceramice și din piatră naturală 64                                                            

VKW 127 Adeziv pentru plăci ceramice 
neabsorbante, cu granulație mare 64                                                            
VKW 128 Adeziv super flexibil pentru 
placări ceramice și din piatră natural 64                                                            
VKW 129 Adeziv super elastic pentru  
cele mai exigente aplicări 65                                                            
VKW 132 Adeziv ultra flexibil bicomponent 
pentru aplicarea pe suporturi special 65                                                            
VKW 137 Mortar pentru lipirea marmurei, 
pietrei naturale si a pavimentelor 66                                                            
VKW 142 ACRYL Adeziv pastă ultra  
flexibil pentru placări multifuncţionale 67                                                            
VKW 145 EPOXY Adeziv epoxidic 
bicomponent 67                                                            
VLX 181 Soluţie de curăţat de uz  
general non acidă 73                                                            
VLX 182 Soluţie de curăţare acidă  
cu efect de luciu pentru rosturi şi plăci  
ceramic 73                                                            
VLX 185 GROUT ELASTIC Elastifiant 
pentru chituri de rosturi 73                                                            
VLX 186 Aditiv acrilic şi amorsă pentru 
mortare 64                                                            

W                                                            
WASH PRIMER Grund epoxidic pentru 
suprafețe neferoase 50                                                            
WRM 483 CEM COAT FINE Glet de  
nivelare pe bază de ciment, întărit  
cu rășini speciale 100                                                            
WRM 483 CEM COAT Glet de nivelare  
pe bază de ciment, întărit cu rășini  
speciale 100                                                            
WRM 500 Mortar de reparaţii cu  
întărire ultra rapidă 101                                                            
WRM 510 Grund anticoroziv pentru 
armăturile de oţel 101                                                            
WRM 512 BUILD Mortar de reparaţii  
pentru tencuieli și zidărie 101                                                            
WRM 515 FIX Mortar de reparații - R2 101                                                            
WRM 518 Mortar de reparaţii cu întărire 
rapidă - R2 102                                                            
WRM 520 Mortar de reparaţii cu întărire 
rapidă – R3 102                                                            
WRM 525 Mortar de reparaţii cu  
fibre de armare - R4 102                                                            
WRM 530 Mortar pentru ancorări 102                                                            
WRM 550 Mortar de umplere şi reparaţii,  
cu uscare rapidă – Alb 103                                                            
X                                                            
XPS Plăci de polistiren extrudat 9                                                            
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