
БУДІВЕЛЬНІ ПЛИТИ 
УНІВЕРСАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ

Експерт у гідроізоляції
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БУДІВЕЛЬНІ ПЛИТИ
Плита з екструдованого пінополістиролу  з нанесеним мінераль-
ним армувальним та гідрозахисним шаром.  Екструдований пі-
нополістирол має низьке водопоглинення та забезпечує високі 
теплоізоляційні характеристики. Інноваційний високополімерний 
мінеральний армувальний шар забезпечує чудові гідроізоляційні 
властивості плити. Ідеальна основа для облицювання керамічною 
плиткою.  

 3 в 1: термо-, звуко- та гідроізоляція поверхонь
 Висока еластичність та гнучкість матеріалу
 Стійкий до появи плісняви та грибків 
 Висока міцність 
 Легкий при транспортуванні 
 Не має пилу при порізці 
 Для сухих та вологих приміщень
 Економія часу та коштів

Армувальний та 
гідроізоляційний шар

Лугостійка
склосітка

Екструдований 
ПСБ

Будівельні 
плити
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Рельєфна структура поверхні плити є ідеальною основою для обли-
цювання стін та підлоги різними видами декоративних матеріалів (в 
т.ч. плиткою, натуральним та штучним каменем, декоративними 
штукатурками, тощо). Не потребує ґрунтування. Будівельні плити 
використовуються для: 

БУДІВЕЛЬНА ПЛИТА

Товщина, мм Розміри, мм Кількість в палеті, шт

10 1200х600 80

12 1200х600 65

20 1200х600 40

20 2600х600 50

50 1200х600 18

50 2600х600 26

Кутовий елемент дозволяє швидко та просто обшити труби та інші 
комунікації в кутовій зоні. Екструдований пінополістирол має низьке 
водопоглинення та забезпечує високі теплоізоляційні характеристи-
ки. Інноваційний високополімерний мінеральний армувальний шар 
забезпечує чудові гідроізоляційні властивості  та чудову контактну 
основу для подальшого облицювання.

Кутовий профіль використовується для обшивки труб та інших кому-
нікацій. Рельєфна структура поверхні плити є ідеальною основою для 
облицювання стін та підлоги різними видами декоративних матеріа-
лів (в т.ч. плиткою, натуральним та штучним каменем, декоративни-
ми штукатурками, тощо). Не потребує ґрунтування.

КУТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ

Довжина, мм Розміри, мм Кількість в палеті, шт

1200 150х150 50

2600 150х150 64

1200 200х200 32

2600 200х200 40

 Вирівнювання стін
 Влаштування стель 
 Основа для теплої підлоги
 Влаштування перегородок
 Влаштування душових кімнат
 Зашивка комунікацій 
 Облицювання ван
 Влаштування платформ та подіумів
 Елементи інтер’єру ванної кімнати
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Короб для підвісних інсталяцій – це готове універсальне рішення для 
закриття комунікацій підвісних унітазів та/або біде. Передня панель 
коробу має готові отвори для відведення води та підключення елек-
трики. Окрім того, на висоті спинки унітазу є елементи армування для 
мінімізації ризику появи тріщин.

Виготовлено з будівельних плит. Інноваційний високополімерний міне-
ральний армувальний шар забезпечує чудову контактну основу для 
подальшого облицювання. 

КОРОБ ДЛЯ ПІДВІСНИХ ІНСТАЛЯЦІЙ 

Універсальний – для більшості видів інсталяцій  

Ідеальна основа для більшості видів облицювальних матеріалів

Зменшення рівню шуму води

Комплект в упаковці
 Передня панель – 1 шт. x 1200x600 мм/20мм
    з отворами для комунікацій 
 Бокові панелі – 3 шт. x 1200x200 мм/20мм
    з отворами для комунікацій
 Шайба з оцинкованої сталі – 20 шт. 
 Саморізи – 20 шт.

Короб для 
підвісних 
інсталяцій
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Готова основа для укладання плитки

Має уклон для зливу води

Не має порогу

Душовий піддон – це готовий для монтажу виріб, виготовлений з екс-
трудованого пінополістиролу  з нанесеним мінеральним армувальним 
та гідрозахисним шаром.  Виріб має кут нахилу для стоку води, вмон-
тований злив та/або дренаж.

Ідеально підходить для ремонту або влаштування душової кабіни без-
порогового типу. Рельєфна структура поверхні є ідеальною основою 
для плиткового облицювання. 

Розмір 900х900х40

Розмір 900х900х78

ДУШОВИЙ ПІДДОН 
З ЦЕНТРАЛЬНИМ ЗЛИВОМ

Душовий піддон

ДУШОВИЙ ПІДДОН 
З ЛІНІЙНИМ ЗЛИВОМ
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Надійний захист від вологи

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Легке та просте нанесення

Матеріали для 
гідроізоляції

RD 1 UNIVERSAL  
УНІВЕРСАЛЬНА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Готова до використання багатофункціональна однокомпонентна гідроі-
золяція на основі реактивної смоли. Призначена для гідроізоляції буді-
вельних конструкцій в нових будівлях та реконструкції старих споруд. 
Матеріал залишається еластичним навіть при -20°C та стійкий до кон-
такту з хлорною водою (згідно зі стандартом PN-EN 14891 тип RM O2P). 
Не містить розчинників, не має неприємного запаху. Колір – зелений.

Сфери застосування
Призначена для влаштування безшовної гідроізоляції всередині та зов-
ні приміщень на вертикальних та горизонтальних поверхнях на більшо-
сті типів основи. Висока стійкість до дії УФ-випромінювання дозволяє 
використовувати матеріал для гідроізоляції та ремонту дахів (шифер, 
метал, бітумні матеріали, керамічна та бітумна черепиця, тощо). Ви-
сока еластичність та здатність до перекриття тріщин дозволяє вико-
ристовувати матеріал для гідроізоляції фундаментів, плит перекриття, 
балконів, терас на позитивний тиск води. 
Стійкість до дії хлорованої води дозволяє використовувати гідроізо-
ляцію для облаштування басейнів, водних об’єктів в ландшафтному 
дизайні, тощо.
Також, застосовується для скріплення тріщин, гідроізоляції проходів 
труб та комунікацій в будівельних конструкціях.

Технічні характеристики
Витрати....................................................... ~ 0,8-0,9 кг/м2 /1мм
Час між нанесенням в декілька шарів  ...... ~ 1,5-2 години 
Час висихання  ........................................... ~  24 години
Робочий температурний режим 
(t оC основи та повітря) ............................... від + 5º С до + 35º С

Упаковка: відро 2,5 кг, 10 кг, 30 кг
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ПОЛІМЕРНА ОДНОКОМПОНЕНТНА 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

МАСТИКА ДЛЯ БЕЗШОВНОЇ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Готова до використання полімерна, армована волокнами одноком-
понентна еластична гідроізоляція. Матеріал залишається елас-
тичним навіть при -20°C (згідно зі стандартом PN-EN 14891 тип  
DM O2). Не містить розчинників, не має неприємного запаху.  
Застосовується всередині та зовні приміщень, а також для підлог  
з підігрівом. Колір – сірий.

Готова до використання полімерна однокомпонентна мастика для 
влаштування безшовної гідроізоляції під облицювання керамічною 
плиткою. Призначена для використання у вологих приміщеннях (ванни 
кімнати, душові, тощо) всередині приміщень. Колір – сірий.

Властивості:
 Для гідроізоляції балконів та терас під подальше облицювання
 Швидкотвердіюча
 Посилена мікрофіброю
 Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 Для підлог з підігрівом

Властивості:
 Для гідроізоляції основи під плитку
 Швидкотвердіюча (12 годин)
 Для підлог з підігрівом
 Для вологих приміщень (всередині)
 Стійка до дії лужних розчинів
 Легке та просте нанесення щіткою або валиком

Сфери застосування
Призначена для влаштування безшовної гідроізоляції під облицювання 
керамічною плиткою всередині та зовні приміщень на поверхнях стін 
та підлоги таких як, тераси та балкони, а також для гідроізоляції воло-
гих приміщень, (ванні кімнати, душеві, санвузли, тощо). Також, засто-
совується для скріплення тріщин. Рекомендується для приклеювання 
ущільнюючої стрічки.

Сфери застосування
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика призначена для гідроізоля-
ції стін та підлог в т.ч. у вологих приміщеннях (ванні кімнати, душові, 
санвузли, тощо) перед облицюванням плиткою. Рекомендується для 
приклеювання ущільнюючої стрічки.

Технічні характеристики
Витрати....................................................... ~ 1,4 кг/м2

Час між нанесенням в декілька шарів ....... ~ 2-4 години
Час висихання ............................................ ~ 12 годин
Робочий температурний режим
(t oC основи та повітря) ............................... від + 10º С до + 35º С

Технічні характеристики
Витрати....................................................... ~ 1,2 кг/м2

Час між нанесенням в декілька шарів ....... ~ 2-4 години
Час висихання ............................................ ~ 12 годин
Робочий температурний режим
(t оC основи та повітря) ............................... від + 8º С до + 30º С

Упаковка: відро 5 кг, 11кг Упаковка: відро 5 кг, 12 кг
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Упаковка: відро 6 кг (5 кг суха суміш + 1 л рідкий компонент)

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДВАЛІВ 

2-компонентна гідроізоляція, призначена для захисту підвальних та цо-
кольних приміщень (погребів, гаражів  тощо) від дії негативного та по-
зитивного тиску води до 0,5 МПа у випадках, коли неможливо зробити 
належну зовнішню гідроізоляцію. Матеріал має високу адгезію до біль-
шості видів мінеральних основ та може використовуватись всередині та 
зовні приміщень. Колір – сірий. 

Властивості:
 Для підвалів, погребів та інших цокольних приміщень
 Застосовується при позитивному і негативному тиску води до 0,5 МПа
 Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 Водо- та морозостійка
 Паропроникна
 Зручне та просте нанесення щіткою або шпателем

Сфери застосування
Призначена для гідроізоляції недеформівних мінеральних основ зовні та 
всередині будівель від дії негативного та позитивного тиску води до 0,5 
МПа. Може використовуватись як по вертикальним, так і горизонтальним 
основам (в т.ч. стіни, цементні стяжки та штукатурки, мурування, тощо). 
В разі використання для гідроізоляції підлоги рекомендується подальше 
облицювання плиткою для захисту від механічних пошкоджень. Для гер-
метизації стиків ти примикань стіна-підлога рекомендується використову-
вати  гідроізоляційну стрічку. 

Можливість технологічного пересування .............~ через 24 год
Водонепроникність під тиском 
(позитивний та негативний тиск) ..........................0,5 МПа
Витрата ................................................................3,3 кг/м2

Робочий температурний режим
(t oC основи та повітря).........................................від +5 оC до +25 оC

Кутник гідроізоляційний призначений для герметизації примикань 
підлоги та стін в зовнішніх та внутрішніх кутах. Вологонепроникна, 
хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів. Спеціальна 
поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з шаром гідроізо-
ляції. Колір – світло-блакитний.

КУТНИК ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ
ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ

МС-полімерний клей-герметик для надійного приклеювання та герме-
тизації швів будівельних плит. Зберігає еластичність протягом трива-
лого часу. 

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК

Туба 290 мг / 1 туба/5 п.м. при товщині та ширині шва 10 мм.

Розміри: 140x140x60x60мм. Коробка 20 шт.
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА

Герметизуюча розподільча мембрана призначена для гідроізоля-
ції основ та перекриття тріщин. Виготовлена з поліетилену, що має 
спеціальне покриття з обох сторін для ефективного приклеювання до 
основ. Колір – світло-блакитний.

Властивості:
 Для вологих приміщень, балконів та терас
 Для високих водяних навантажень
 Висока міцність та еластичність
 Хімічна стійкість

Сфери застосування
Герметизуюча розподільча мембрана застосовується в гідроізоляційно-
му шарі під подальше укладання плитки та/або натурального або штуч-
ного каменю всередині та ззовні житлових та комерційних приміщень. 
Має високий ступінь стійкості до хімічних речовин та може застосовува-
тись, наприклад, в кухнях ресторанів.

Технічні характеристики
Температурний режим експлуатації ............. від -30 ºС до +90 ºС
Товщина мембрани ...................................... 0,7 мм
Ширина мембрани ........................................ 1 м
Густина ......................................................... 295 г/м2

Упаковка: рулон, довжина 30 м, ширина 1 м

АВ 78
УЩІЛЬНЮЮЧА СТРІЧКА

Стрічка для герметизації вертикальних та горизонтальних, зовнішніх 
та внутрішніх швів та примикань стін та підлог у вологих приміщен-
нях. Армована, еластична, гідроізоляційна стрічка з виступаючими з 
обох сторін смугами склосітки. Вологонепроникна, хімічно стійка до 
дії кислот, лугів та сольових розчинів. Спеціальна поверхня стрічки 
забезпечує досконале зчеплення з шаром гідроізоляції. Колір – сірий.

Властивості:
 Надійна герметизація примикань та швів
 Для критичних місць – кутів, примикань підлоги та стін, тощо
 Висока міцність та еластичність

Сфери застосування
Ущільнююча стрічка застосовується для герметизації з’єднувальних 
та кутових швів, примикань г/к та інших конструкцій до стін та підло-
ги, влаштування деформаційних швів та ін. критичних вузлів.
Застосовується під плиткове облицювання в гідроізоляційному шарі 
для забезпечення стабільної герметизації кутових примикань санвуз-
лів, балконів, терас і т.п.

Температурний режим експлуатації .............від -35 ºС до + 100 ºС

Упаковка: рулон, довжина 5 м, ширина 10 см
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Довготривалий захист від вологи та бруду

Висока проникаюча здатність

Запобігає цвітінню оброблених поверхонь

Гідрофобізатори

ГІДРОФОБІЗАТОР  
ДЛЯ МАРМУРУ І ГРАНІТУ

Високоефективний, готовий до використання засіб на основі силокса-
нів призначений для захисту різних порід натурального каменю від во-
логи, бруду, плям тощо. Особливо рекомендується для використання 
у ванних кімнатах та душових. Не змінює колір основи. 

Властивості:
 Не змінює природнього кольору матеріалу
 Захист від вологи та забруднень
 Висока водовідштовхувальна здатність

Сфери застосування
Високоефективний засіб для захисту від вологи, бруду та плям різних 
порід натурального каменю таких як: мармур, травертин, плитка з піща-
нику, граніт, вапняк, кварцовий сланець, тераццо, цемент, тощо. Також 
може бути використаний для захисту бетонного покриття в гаражах, на 
паркінгах, під’їзних шляхів, тротуарів, бруківки, нагробків, виготовлених 
з вищевказаних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Технічні характеристики
Час висихання ................................ прибл. 4 години – захист від дощу

прибл. 10 днів – повна гідрофобність 
Витрати .......................................... прибл. 100-200мл / м² 
Робочий температурний режим
(t oC основи та повітря). .................. від + 5 º С до + 25 º С

Упаковка: каністра 1л
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ГІДРОФОБІЗАТОР ДЛЯ БЕТОНУ  
ТА ШТУЧНОГО КАМЕНЮ

МАСЛО 
ДЛЯ КЛІНКЕРУ 

Високоефективний, готовий до використання засіб тривалої дії на основі 
емульсії силан-силоксану призначений для захисту більшості видів міне-
ральних поглинаючих поверхонь від вологи, бруду, плям тощо. Колір –  
молочно-білий, в залежності від концентрації може змінювати відтінок 
поверхні в незначній мірі. 

Спеціальний засіб призначений для захисту поглинаючих поверхонь від 
вологи та бруду. Масло для клінкеру має глибоку проникаючу здатність 
в структуру основи, насичує колір та створює надійний захист від бруду 
та плям, особливо при використанні на підлозі. Для зовнішніх та вну-
трішніх робіт. 

Властивості:
 Довготривалий захист від вологи та бруду
 Запобігає появі висолів та плісняви
 Висока проникаюча здатність

Властивості:
 Насичує колір облицювальних матеріалів
 Захищає від вологи та бруду
 Для внутрішніх та зовнішніх робітСфери застосування

Високоефективний засіб тривалої дії призначений для захисту від вологи, 
бруду та плям більшості видів мінеральних поглинаючих основ таких як: 
бетон, тротуарна плитка, керамограніт, неглазурована клінкерна плитка, 
цементні шви тощо. Може бути використаний для захисту терас, бетонного 
покриття в гаражах, на паркінгах, під’їзних шляхах, тротуарах, мощеннях з 
бруківки, виготовлених з вищевказаних матеріалів. Запобігає цвітінню обро-
бених поверхонь. Не містить розчинників та не має неприємного запаху. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Не використовується для захисту будівельних конструкцій від ґрунтових вод, 
як гідроізоляція, а також для захисту поверхонь із полімерними покриттями.

Сфери застосування
Засіб призначений для захисту від вологи, бруду та плям клінкерної та 
керамічної цегли, плиток та бруківок, неглазурованої керамічних пли-
ток, вібропресованих виробів (плитки, цегли та бруківки), ФЕМів, тощо. 
Можна використовувати для підлог з підігрівом. Не рекомендується ви-
користовувати на облицювальних матеріалах камінів та печей. 

Технічні характеристики
Час висихання .....................................прибл. 4 години – захист від дощу

прибл. 10 днів – повна гідрофобність
Витрати ...............................................прибл. 200-300 мл / м²   
Робочий температурний режим
(t oC основи та повітря). .......................від + 5 ºС до + 25 ºС

Технічні характеристики

Час висихання .............................................. прибл. 6-12 годин кожен шар
Витрати ........................................................ прибл. 50-100 мл / м² 
Робочий температурний режим
(t oC основи та повітря). ................................ від + 5 ºС до + 30 ºС

Упаковка: каністра 1л, 5л Упаковка: каністра 1л
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ORTOLAN BASIC  
КОНЦЕНТРАТ ЗМАЗКИ  
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНОЇ ОПАЛУБКИ

STRONG BASE 
ЗМІЦНЮВАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ

Водорозчинний концентрат змазки для більшості видів дерев’яних опа-
лубок таких як дошки, фанера, OSB, тощо. Зменшує здуття, викривлен-
ня та висихання опалубки. Має сильний роз’єднуючий ефект, завдяки 
чому досягається гладенька, однорідна структура бетону. Не містить 
розчинників.

МС Strong Base  – спеціальний засіб з високою проникаючою здатністю 
на основі силікатної емульсії для зміцнення  та обезпилення мінераль-
них основ всередині та зовні приміщень.

Властивості:
 Легко розчиняться водою
 Захищає дерев’яні опалубки
 Сильний роз’єднуючий ефект
 Зменшує здуття, викривлення та висихання дерев’яних опалубок
 Не містить розчинників
 Легко наноситься набризком та пензлем
 Клас небезпеки до води 1 — незначний вплив на воду
 GISCODE: ВТМ10

Властивості:
 Зміцнює мінеральні основи
 Знижує водопоглинання
 Зв’язує пил
 Висока проникаюча здатність
 Паропроникний
 Не містить розчинників

Сфери застосування
Призначений для дерев’яних опалубок, що використовуються на будівельних 
майданчиках.

Сфери застосування
Призначений для зміцнення  та обезпилення мінеральних основ таких 
як бетон, цементні та ангідридні стяжки, цементно-вапняні, гіпсові та 
вапняні штукатурки,  всередині та зовні приміщень перед подальшими 
облицювальними роботами. 
Крім того, матеріал підходить для попередньої обробки високопоглина-
ючих основ таких як газобетон, керамічна цегла перед штукатуренням. 

Технічні характеристики
Показник Одиниця виміру Значення Примітки
Густина кг/дм3 бл. 0,87 -
Витрати мл/м2 бл. 15-30 емульсія
Точка займання °С > 150

Технічні характеристики
густина ......................................................... ~ 1,1 кг/л
Витрата......................................................... Залежить від поглинаючої   

здатності основи:
бетон............................................................. ~ 200-300 мл/м2

цементні стяжки ........................................... ~ 200-600 мл/м2

ангідридні стяжки......................................... ~ 200-600 мл/м2

гіпсові штукатурки  ...................................... ~ 200-400 мл/м2

вапняні штукатурки...................................... ~ 400-800 мл/м2

час висихання між нанесеннями шарів ....... ~ 30-90 хв.
температура застосування та поверхні ....... від + 5 °С до + 30 °С

Упаковка: пластикова пляшка 0,5 та 1 л. Упаковка: пластикова каністра 5 л.
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Активне усунення плісняви та грибків

Очищає та дезінфікує

Захищає від появи нових грибків

Засоби проти 
плісняви та грибків

ЗАСІБ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ПЛІСНЯВИ 

Засіб для знищення плісняви – це високоякісний дезінфікуючий за-
сіб для видалення плісняви, грибків, хвороботворних мікроорганізмів 
та бактерій. Захищає поверхню від повторного ураження пліснявою.  
Колір – прозорий. 

Властивості:
 Активне усунення плісняви та грибків
 Очищає та дезінфікує
 Захищає від появи нових грибків
 Готовий до використання
 Містить активний хлор
 Має ефект відбілювання

Технічні характеристики
Робочий температурний режим 
(t ºC основи та повітря) ................................. від + 5 ºС до + 30 ºС
Витрати ......................................................... прибл. 50мл/ м2

Вихід ............................................................. до 10 м2

Час висихання  .............................................. прибл. 30 хвилин

Упаковка: 500 мл
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ФУНГІЦИДНА ДОБАВКА

Фунгіцидна добавка – це високоякісна фунгіцидна добавка тривалої 
дії для додавання у водорозчинні фарби та розчини такі які, шпаклів-
ки, ґрунтувальні суміші, штукатурні розчини, клеї для шпалер, тощо 
для запобігання утворенню та розповсюдженню плісняви, грибків та 
водоростей. 

Властивості:
 Надійний захист тривалої дії 
 Не містить запаху
 Прозорий (можна додавати у білі фарби)
 Запобігає утворенню та розповсюдженню плісняви та грибків

Технічні характеристики
Робочий температурний режим  
(t оC основи та повітря) ................................................ від + 5 ºС до + 30 ºС
Пропорція для дисперсійних фарб .............................. 25 мл на 1 л фарби
Пропорція для клеїв для шпалер ................................. 250 мл на 1 пачку
Пропорція для розчинів та штукатурок ...................... 500 мл на 10 кг
Пропорція для шпаклівок ............................................ 125 мл на 5 кг
Пропорція для грунтовки............................................. 50мл на 1кг

Упаковка: 500 мл 

Не змінює природнього кольору матеріалу

Для полірованих та неполірованих поверхонь

Не викликає корозії металевих елементів

Засоби для 
очищення 
каменів
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ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ МАРМУРУ ТА ГРАНІТУ

Високоефективна, готова до використання суміш для очищення мар-
муру та граніту. Засіб ефективно видаляє бруд, сажу, іржу, вапняний 
та цементний наліт, тощо. Концентрат.

Властивості:
 Не змінює природнього кольору матеріалу
 Для полірованих та неполірованих поверхонь
 Не викликає корозії металевих елементів

Сфери застосування
Високоефективний засіб для очищення, який ідеально підходить для очищення 
мармуру, граніту та гресу (керамограніту). Може також бути застосований 
для очищення бетонного покриття в гаражах, на паркінгах, під’їзних шляхів, 
тротуарів, бруківки, нагробків і клінкеру. Його можна застосовувати на полі-
рованих, шліфованих, глазурованих і неглазурованих поверхнях. Засіб також 
видаляє природні забруднення (екскременти птахів, сажу, залишки листя). Не 
викликає корозії металевих деталей.

Технічні характеристики
 pH (20% розчин; +25 ºC) ......................6,5-7,5 
Агресивність до сталі .............................не має
Робочий температурний режим 
(t ºC основи та повітря) ...........................від + 5 ºС до + 25 ºС
Витрати ..................................................приблизно 100-200мл /5 л води;

залежно від ступеня 
забруднення поверхні

Упаковка: каністра 1л

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КЕРАМОГРАНІТУ

Глибокопроникний засіб для очищення бруду з бетонних поверхонь, 
керамічних плиток, натурального та штучного каменів, тощо.  Ідеаль-
но підходить для чищення підлог у гаражах, майстернях, паркінгах, 
під’їздах, тощо. Концентрат. 

Властивості:
 Високоефективний глибокопроникний засіб
 Не викликає корозії металевих елементів
 Для найбільш складних завдань

Сфери застосування
Спеціальний засіб призначений для очищення настінних та підлогових 
поверхонь з гресу (керамограніту), а також для бетонного покриття в 
гаражах, на паркінгах, під’їзних шляхах, тротуарах і бруківки. Засіб ре-
комендується застосовувати на полірованих, шліфованих, глазурованих 
і неглазурованих поверхнях. Видаляє природні забруднення (екскремен-
ти птахів, сажу, залишки листя). Не викликає корозії металевих деталей.

Технічні характеристики
pH (20% розчин; +25°C) ................... 7,5-9 
Агресивність до сталі .........................не має
Робочий температурний режим 
(t ºC основи та повітря) .......................від + 5 ºС до + 25 ºС
Витрати ..............................................приблизно 100-200мл / 5 л води;  

залежно від ступеня 
забруднення поверхні

Упаковка: каністра 1л
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ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КАМЕНІВ ТА ШВІВ

Засіб для активного видалення бруду, іржі, сажі, мастил, жиру, 
пилу, цвілі та грибків з мінеральних поверхонь міжплиткових швів, а 
також з натурального каменю, клінкерної та облицювальної цегли, 
керамічної плитки та бруківки. Колір – прозорий.

Властивості:
 Для видалення висолів та вапняного нальоту
 Ідеально підходить для очищення піщанику
 Швидкодіючий ефективний засіб

Технічні характеристики
pH (20% розчин; +25 ºC) .......... 10
Агресивність до сталі ................ не має
Робочий температурний режим
(t ºC основи та повітря) .............. від + 5 ºС до + 25 ºС
Витрати...................................... 500 мл приблизно на 10-20 м2, 

залежно від ступеня забруднення поверхні

Упаковка: пляшка з розприскувачем, 500 мл

Сфери застосування
Засіб призначений для видалення забруднення від іржі, олії, жиру, пилу, 
сажі, плісняви і грибків з поверхонь міжплиткових швів, а також облицю-
вальних матеріалів, що виготовлені з природного та штучного каменю, 
клінкерної цегли, облицювальної цегли, плитки з гресу (керамограніту) 
та бруківки. Відмінно очищає садові декоративні елементи та нагробко-
ві плити з природнього каменю. Може застосовуватися для очищення 
скляних поверхонь та поверхонь з пластмаси, а також на поверхнях з 
іржостійкої сталі, алюмінію та міді. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
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