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Фирма „СТРОМ 21" ООД е основана през 1998 г. Основната дейност на дружеството е
производство на сухи строителни смеси на циментова и гипсова основа - лепила, шпакловки, мазилки,
замазки. През 2002 г. започна производството на бои и мазилки на водна основа. През следващата
година беше въведена система за оцветяване на швейцарската фирма CEAC. През 2004 г. дейността
по производство на декоративни мазилки се обособи в отделна фирма „СТРОМ 21 ИНЖЕНЕРИНГ“ с
цел подпомагане на основната дейност. През 2009 г. „СТРОМ 21 ИНЖЕНЕРИНГ“ започна
производството на експандиран полистирен като логистичната и търговската дейност се осъществява
изцяло от „СТРОМ 21" ООД.
„СТРОМ 21" ООД е първият и най-голям производител на саморазливна замазка в България.
Марката „НИВЕЛИКС“ се утвърди на българския пазар през годините.
През 2009 г. „СТРОМ 21"ООД бе избрана от световния лидер в областта на алуминатните
цименти „Kerneos”за специален партньор в България при разработка на саморазливна замазка с
подобрени свойства и характеристики.
В „СТРОМ 21" ООД ние винаги сме се стремили да използваме последните технологии в
областта на суровините за производство на сухи строителни смеси и пастообразните емулсионни
мазилки.
В резултат на тясното сътрудничество с Научно-изследователския строителен институт
(НИСИ) всички продукти на „СТРОМ 21" ООД са сертифицирани съгласно действащото българско и
европейско законодателство. „СТРОМ 21" ООД разполага със сертифицирани топлоизолационни
системи с експандиран полистирен и каменна вата. Така отговаряме на изискванията на разпоредбите
за енергийна ефективност и пожарна безопасност.
Днес, имаме две производствени бази с две лаборатории, пет логистични бази в България и
дистрибутори в цялата страна. Имаме дългогодишни търговски партньори в Европа.

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО!
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Ние постигаме визията на компанията като създаваме организация, работеща като един жив
организъм, който отговаря и се адаптира към нуждите на пазара и хората, работещи с нас.
Това става с помощта на мотивиран и висококвалифициран екип, съвременен мениджмънт, фокус към
човешките ресурси и коректно партньорство. Стром 21 ООД подпомага на своите клиенти и бъдещи
партньори да разширят своя пазарен дял. Всички Ваши завки се приемат, обработват и координират от
единен център. Стром 21 ООД се фокусира върху точното и прецизно изпълнение на заявките,
компанията ви осигурява бърза доставка и качествено обслужване.
Фирма „СТРОМ 21" ООД разполага със собствен транспорт и извършва доставки до всички точки на
България.

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО:

ИНСТРУМЕНТИ:

Мистрия

Гумена
шпакла

Маламашка

Четка

Назъбена
маламашка

Валяк

Иглен валяк

Ръчно
тониране

Компютърно
тониране

Екологично
чист продукт
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ЕДИН ПО-ВИСОК СТАНДАРТ
В СТРОИТЕЛСТВОТО
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СЕРТИФИКАТИ:
ISO 14001 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ISO 9001 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
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СЕРТИФИКАТ:
ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
ОТ EPS И МИНЕРАЛНА ВАТА
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

ЕВРОКОЛФИКС С1
Лепило за фаянс и теракота
За полагане на керамични плочки, фаянс, теракота и естестен камък ( след
предварителна проба) върху недеформируеми хоризонтални и вертикални
циментови основи на закрито и открито. Подходящо е за различни
строително-ремонтни дейности: подготовка и изравняване на основата,
шпакловане и зидария (тухли, газобетон).
Цвят: сив
Клас на лепилото съгл.БДС EN 12004: С1
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- За употреба на закрито и открито
- Водо - и мразоустойчиво
- За различни строително-ремонтни дейности

В трислойни книжни торби
по 20 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от + 30°C!
Форма на доставка: 56 бр. х 20 kg = 1120 кг, върху дървени палети.

ЕВРОКОЛФИКС С1Т
Лепило за полагане на керамични плочки върху
подове и стени на открито и закрито
Лепило за гранитогрес, керамични плочки, гранитогрес и естествен камък (с
изключение на мрамор). Евроколфикс С1Т е подходящо за лепене на плочки с
нормална попиваща способност върху недеформируеми твърди основи.
Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху
вертикални и хоризонтални основи.
Цвят: сив
Клас на лепилото съгл.БДС EN 12004: С1Т
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- Лесна употреба
- За гранитогрес на закрито
- За керамични плочки на закрито и открито
- За плочи с размер до 40 х 40 см
- Без свличане при вертикални повърхности
- Водо - и мразоустойчиво

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

10

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

BAUMASTER C1 FLIESENKLEBER
Сиво лепило за керамични плочки
За полагане на керамични плочки, фаянс, теракота и естестен камък ( след
предварителна проба) върху недеформируеми хоризонтални и вертикални
циментови основи на закрито и открито. Подходящо е за различни стоителноремонтни дейности: подготовка и изравняване на основата, шпакловане и
зидария (тухли, газобетон).
Цвят: сив / бял
Клас на лепилото съгл.БДС EN 12004: С1
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- За керамични плочки на закрито и открито
- За различни строително-ремонтни дейности
- Икономично

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от + 30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

СУПЕРФИКС С2
Лепило с повишени якости за керамични плочки на
открито и закрито и гранитогрес на закрито
За полагане на керамични плочки на закрито, на открито и в постоянно влажни
помещения върху циментови основи; за лепене на гранитогрес на закрито.
Цвят: сив
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: С2
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- Лесно за нанасяне
- Повишени якости
- Върху подово отопление и хидроизолирани подове и стени
- Водо - и мразоустойчиво
- За гранитогрес на закрито
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставката: 48бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети

В трислойни книжни торби
по 25 кг
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
ЕВРОКОЛФИКС С2Т
Лепило за керамични облицовки и гранитогрес
с антиприплъзващи свойства
Подобрено лепило за полагане на вътрешни и външни подови настилки и
стенни облицовки. Подходящо е за полагане на керамични плочки, теракота,
гранитогрес, някои видове естествени каменни облицовки.
Цвят: сив
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2T
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- За употреба на закрито и открито
- Без свличане при вертикални повърхности
- Висока якост на сцепление

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

СУПЕРФИКС FLEX C2TE
Лепило за керамични плочки и гранитогрес
с антиприплъзващи свойства и по - голямо отворено време за работа
За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и неабсорбиращи плочки
(гранитогрес, клинкер и др.) върху деформируеми и критични основи
(гипсокартон, стари керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани
повърхности и др.) За употреба на закрито и открито. Подходящо за лепене
на плочки на балкони, тераси и в бани.
Цвят: сив и бял
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TE
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- За керамични плочки на открито и закрито
- Дълго отворено време
- Плочка върху плочка
- Водо - и мразоустойчиво

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
BAUMASTER RAPID C2FE
Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки
За полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и с ниска водопоглъщаемост
керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естествен камък, както и на
фини мозаечни или стъклени плочки. За употреба на закрито и открито върху
всякакъв вид циментови основи. Подходящо за лепене на плочки върху
критични и деформируеми основи (подово отопление, кухни, бани, балкони и
тераси).
Върху покритието може да се стъпва 3 часа след полагане.
Цвят: сив
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: С2FE
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- За употреба на открито и закрито
- Бързосвързващо и гъвкаво
- Може да се фугира след 3 часа
- Удължено отворено време
- Подходящо за употреба върху подово отопление

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER MEGA Flex C2TE,S1
Супер гъвкаво лепило за критични основи

В трислойни книжни торби
по 25 кг, 20 кг

За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и плочки с ниска
водопоглъщаемост (гранитогрес, стъклокерамика и др.), върху деформируеми
и критични основи (гипсокартон, дървени подове, стари керамични покрития,
подово отопление, хидроизолирани повърхности и др.).
Цвят: сив
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TE,S1
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2
Свойства:
- Изключителна лепилна сила
- Висока еластичност след втвърдяване
- За широкоформатни плочи (над 60 х 60 см)
- Ниска разходна норма
- Водо - и мразоустойчиво
- Подходящо за критични основи
- Изключително подходящ за помещения и конструкции подложени на
постоянни високи динамични натоварвания и вибрации (например
метростанции, подлези, тунели)
- Нанася се по метода „мокро в мокро“
- С добавка за избягване на изсолване и ефлорестенция ( в торби по 20 кг.)
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

ФУГА ЛУКС
Фугираща смес
Циментова фугираща смес,с висока адхезия към плочките. За фугиране на фаянс,
теракота, гранитогрес, изкуствен и естествен камък, тухлена зидария от стъклени
тухли и др.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 13888 : 2004
Цвят: по каталог
Ориентировъчен разход: 0,1 - 0,5 кг/м2
Свойства:
- Висока адхезия към плочките
- Позволява фугиране на фуги до 5 мм
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C!

1 кг в кашон по
5 броя /5кг/

Форма на доставка: На бройка

BAUMASTER КОНТАКТ
Баумастер Контакт се използва за междинен свързващ слой върхи непопиващи
основи при лепене на плочка върху плочка, между стари и нови гипсови или
вароциментови мазилки, лепене на плочи върху мозайка и др.,като повишава
сцеплението със следващото покритие.
Цвят: розов или син
Ориентировъчен разход: 80 - 100 г/м².

Свойства:
- За непопиващи основи
- Подобрява сцеплението
- Не съдържа органични разтворители
- Готов за употреба

Пластмасова туба,
бутилка по
5 кг, 1 кг

Внимание:
Нанася се с походящ валяк или четка, при температури на въздуха и
основата над 5°С и под 35° С!

Форма на доставка: на бройка
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ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

СУПЕРПЛАСТ
Бяла шпакловка за топлоизолационни плоскости от
EPS и XPS
За външно приложение, за шпакловане на топлоизолационни плоскости от
експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) пенополистирен положени по външни
стени.
Цвят: бял
Клас на шпакловката СS IV съгл. БДС EN 998-1 ИТП:1264-3-399/28.01.2009
Ориентировъчен разход: 3,5 - 4 кг/м2

Свойства:

- Устойчива на удар
- Подсилена с фибри
- Паропропусклива

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER KLEBESPACHTEL BIANCO
Бялa циментовa шпакловка за EPS и XPS
За външно приложение, за шпакловане на топлоизолационни плоскости от
експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) пенополистирен положени по външни
стени.
Елемент от сертифицирана външна топлоизолационна комбинирана система
BAUMASTER.
Цвят: бял
Клас на шпакловката CS VI съгл. БДС EN 998-1 ИТП:509-3-160/11.08.2008
Ориентировъчен разход: 3,5 - 4 кг/м2
Свойства:
- Мразоустойчиво
- Отлично сцепление с бетон и пенополистирен
- Еластично

В трислойни книжни торби Внимание:
по 25 кг
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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СУПЕРСТИРОФИКС
Лепило за топлоизолационни плочи /EPS и XPS/
Лепило за външно и вътрешно залепване на топлоизолационни плоскости от
експандиран и екструдиран полистирен. Има добра адхезия към
топлоизолационните плоскости, бетон, газобетон, пенобетон, тухли, бетонни
изделия.
Елемент от сертифицирана външна топлоизолационна комбинирана система
BAUMASTER.
Цвят: сив
За продукта има издадено БТО 10.2/07.04.2010 и ИТП 1115-3-313/19.04.2010
Ориентировъчен разход : 4 - 5 кг/м2

Свойства:
- Висока якост
- Студо - и мразоустойчиво
- Дълго отворено време за корекции на залепените плоскости
- Дълго отворено време на готовия разтвор в съда

В трислойни книжни торби
по 25 кг
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

СУПЕРСТИРОФИКС LIGHT
Лепило за топлоизолационни плочи EPS
Лепило за външно и вътрешно залепване на топлоизолационни плоскости от
експандиран полистирен. Има добра адхезия към топлоизолационните плоскости,
бетон, газобетон, пенобетон, тухли, бетонни изделия.
Цвят: сив
Ориентировъчен разход: 4 - 5 кг/м2

Свойства:

- Добри работни параметри
- Добро съотношение цена/качество

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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BAUМASTER KLEBESPACHTEL
Лепило- шпакловка за топлоизолационни плоскости
от EPS и XPS
Комбинирано циментово лепило-шпакловка с полипропиленови влакна за
залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от пенополистирен. За
външно и вътрешно приложение, структурен компонент на BAUMASTER
топлоизолационна система. Използва се за залепване и / или шпакловане на
топлоизолационни плоскости от експандиран и екструдиран пенополистирен,
всякакви размери и приложения, външно и вътрешно.
Продуктът има отлично сцепление с пенополистирен и бетон.
Цвят: сив
Клас на шпакловката CS VI съгл. БДС EN 998-1; и има издаден ИТП: 509-3160/11.08.2008 г.
Ориентировъчен разход за лепене : 4 - 5 кг/м2
Ориентировъчен разход за шпакловане : 3,5 - 4 кг/м2

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Свойства:
- Отлично сцепление с бетон и пенополистирен
- Високи начални якости на залепване
- Мразоустойчиво
- Еластично
- Дълго отворено време за корекции на залапените плоскости
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER KLEBESPACHTEL LIGHT
Лепило- шпакловка за топлоизолационни плоскости от EPS
Комбинирано циментово лепило-шпакловка с полипропиленови влакна за
залепване и шпакловане на плочи от експандиран и екструдиран полистирен.
Продуктът има отлично сцепление с пенополистирен и бетон.
Цвят: сив
Клас на шпакловката CS IV съгл. БДС EN 998-1 ИТП: 232-3-56/03.07.2012 г.
Ориентировъчен разход за лепене : 4 - 5 кг/м2
Ориентировъчен разход за шпакловане : 3,5 - 4 кг/м2

Свойства:

- Паропропусклива
- Дълго отворено време за корекции на залепените плоскости
- Съдържа фибри
- Устойчива на напукване

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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ИЗОФИКС
Лепило за каменна вата
Циментово лепило за залепване на топлоизолационни плоскости от каменна вата
към тухли, бетон или други минерални повърхности положени по външни и
вътрешни стени.
Цвят: сив
Клас на лепило - шпакловката CS IV съгл. БДС EN 998-1, и има издаден ИТП 6963-202/10.10.2017 г.
Ориентировъчен разход : 4,5 - 5,5 кг/м2

Свойства:

- За външно и вътрешно приложение
- Паропропускливо
- Отлично сцепление с вата за контактна фасада и бетон

В трислойни книжни торби Внимание:
по 25 кг
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

ИЗОПЛАСТ
Шпакловка за каменна вата
Циментова шпакловка, за интегриране на стъклофибърна алкалоустойчива мрежа
върху фасадни топлоизолационни плоскости от каменна вата. Много добра
адхезия към топлоизолационните плоскости.
Цвят: сив
Клас на шпакловката CS IV съгл. БДС EN 998-1, и има издаден ИТП 1209-3434/17.02.2017 г.
Ориентировъчен разход : 4,5 – 5,5 кг/м2

Свойства:
- За външно и вътрешно приложение
- Мразоустойчива
- Паропропосклива
- Отлично сцепление с бетон и минерална вата
- Еластична

Внимание:

В трислойни книжни торби Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
по 25 кг
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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BAUMASTER СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА

Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа за армиране на шпакловки при
големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при
интегрираните топлоизолационни системи. Предназначена за заздравяване и
предотвратяване появата на пукнатини върху армирания шпакловъчен слой.
Дължина: 50 м.
Ширина: 1 м.
Свойства:
-Висока алкалоустойчивост
-Лесно влагане
-Плътност: ≥ 145 гр./м2 ; 160 гр./м2

BAUMASTER ПРОФИЛ ЗА ЪГЪЛ С МРЕЖА

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа
за армиране на ъгли. PVC профилите се използват за подсилването на
вертикални и хоризонтални ъгли, както и около отворите при изграждане на
топлоизолационна система.
Дължина: 250 см.
Свойства:
-За предпазване на ъглите по фасадната топлоизолация
-За естетика, изправяне на неравни ръбове
-Лесно влагане
-Плътност на мрежата - 145 гр./м2
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BAUMASTER ПРОФИЛИ ВОДООТКАПВАЩ

Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана
алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по
фасадата.
Свойства:
- Не позволява стичане на водата по хоризонтални елементи
- Универсално приложение
- С видим ръб
- Със скрит ръб

BAUMASTER ПИРОН-ДЮБЕЛ
Набивен дюбел с пластмасов пирон за дюбелиране на топлоизолационни
плочи от експандиран или екструдиран полистирен в основи от бетон, тухли,
плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон. Дълбочина на
анкериране в носещата основа: ≥ 50 мм, за основи от бетон ≥ 30 мм.
Диаметър на дюбела: 10 мм
Диаметър на главата: 60 мм
Свойства:
-За газобетон, плътни и перфорирани тухли
-С усилен пластмасов пирон
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BAUMASTER - ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ
За изграждане на тухлени стени
Суха смес, прахообразно лепило за залепване на керамични тухли за ръчно
нанасяне. Съгласно БДС EN 998-2 отговаря на група разтвори М2,5. Използва се
за изграждане на носещи и неносещи външни и вътрешни неармирани стени,
колони и прегради от глинени блокове, които не са пряко изложени на
въздействие на околната среда.
Време за корекция : 5 минути
Минимална дебелина на слоя за зидане: 3 мм
Максимална дебелина на слоя за зидане: 5 мм
Зърнометрия: до 1,6 мм
Ориентировъчен разход : 1,5 кг/м2 за 1 мм слой
Свойства:

В трислойни книжни торби
по 25 кг

- За външна и вътрешна употреба
- Продуктът дава възможност за приготвяне на малки количества разтвор на
мястото на употреба
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER - ЗИДАРСКИ РАЗТВОР
За зидане и измазване
Суха смес, прахообразен състав за зидане на глинени тухли за ръчно нанасяне.
Съгласно БДС EN 998-2 отговаря на група разтвори М5. Зидарски разтвор за
всички зидарии с обичайните за строителството зидарски материали, за носещи и
неносещи стени и за зидане на комини.
Време за корекция: по-голямо от 5 минути
Минимална дебелина на слоя за залепване: 5 мм
Максимална дебелина на слоя за залепване: 20 мм
Ориентировъчен разход : 1,6 кг/м2 за 1 мм слой
Зърнометрия: до 2,0 мм
Свойства:
- Високи якости на натиск - над 5 N/mm2
- Високо сцепление с бетона - над 0,3 N/mm2

В трислойни книжни торби
по 40 кг
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Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Форма на доставка: 30 бр. х 40 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

ИТОНГЛЕПИЛО - ЛЕПИЛО ЗА ГАЗОБЕТОН
За зидане и шпакловане
За изграждане на носещи и неносещи външни и вътрешни неармирани стени,
колони и прегради от газобетонни и пенобетонни блокове, които не са пряко
изложени на въздействие на околната среда. За шпакловане на вече готови
стени. Съгласно БДС EN 998-2 отговаря на група разтвори М10.
Време за корекция: по-голяма от 5 минути
Минимална дебелина на слоя за залепване: 5 мм
Ориентировъчен разход : 1,5 кг/м2 за 1 мм слой

Свойства:

- За полагане на газобетон както при външни така и при вътрешни условия
- За зидане на всякакъв размер газобетон
- За шпакловане на стени от газобетон

В трислойни книжни торби
по 25 кг
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER - ДОБАВКА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ
Течна добавка против замръзване
BAUMASTER - Добавка против замръзване, не съдържа хлориди, за работа с
бетон, зидарски разтвори, циментови лепила, шпакловки, мазилки и замазки при
зимни условия.
Свойства:
- Ускорява хидратацията и набирането на якост на цимент при ниски температури
- Намалява температурата на замръзване на излишъка на водата при пресните
разтвори
Внимание:
Използва се при температури от +5оC до -15оС!

Пластмасова туба
5 кг

Форма на доставка: На бройка.
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ТЕРМОФИКС
Термоустойчиво лепило за камини
За изграждане на камини и изложени на висока температура изделия от
огнеупорни материали. Може да се използва и като високо температурно
устойчива мазилка от вътрешната и външната страна на огнището.
Време за корекция: по-голямо от 5 минути
Ориентировъчен разход : 1,5 кг/м2 за 1 мм. слой

Свойства:
- Издържа на температури до 12500С
- Термоустойчово
- За зидане и шпакловане
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

В трислойни книжни торби
по 20 кг, 5 кг
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Форма на доставка: 56 бр. х 20 кг = 1120 кг, върху дървени палети.
200 бр. х 5 кг = 1000 кг, върху дървени палети.

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ
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САМОРАЗЛИВНИ ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

НИВЕЛИКС 1-20
Саморазливна подова замазка с дебелина на слоя от 1 до 20 мм
За вътрешно приложение, изравняване на подове преди полагането на завършващи подови покрития –
паркет, ламинатен паркет, мокет и др. Продуктът е предназначен само за вътрешно приложение.
Влажността на основата трябва да бъде под 2%. Прясно положеният Нивеликс трябва да се предпази от
бързо съхнене, от пряко излагане на слънчево греене или топлинни източници, от замръзване, от
прекалено сух въздух и силни въздушни течения.
Може да се покрива с подова настилка след:
24 часа при дебелина до 5 мм
48 часа при дебелина 5 до 10 мм
72 часа при дебелина 10 до 20 мм
Якост на огъване – > 6 N/мм2 (клас F6)
Якост на натиск – > 20 N/мм2 (клас C20)
Ориентировъчен разход: 1,7 кг/м2/мм
Свойства:
- Дебелина на слоя от 1 до 20 мм
- За вътрешно приложение
- Отлична саморазливност
- Ниска свиваемост
- Подходяща върху подово отопление
Внимание:

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Не се препоръчва добавяне на повече вода от максимално указаната! Може да доведе до нежелани
последици! /Забавено свързване, напукване и т.н./ Да не се добавят други вещества и смеси.

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

НИВЕЛИКС 3-15

Бързосвързваща саморазливна подова замазка
с дебелина на слоя от 3 до 15 мм
За вътрешно приложение, изравняване и изглаждане на подове преди полагане на крайно покритие:
керамични плочки, плочки от естествен и изкуствен камък, балатум, линолеум, ламинати, паркет, подова
боя и др. Дава идеално гладка повърхност. Продуктът е предназначен само за вътрешно приложение.
Влажността на основата трябва да бъде под 2%. Прясно положеният Нивеликс трябва да се предпази от
бързо съхнене, от пряко излагане на есктремни термични условия, от замръзване, от прекалено сух
въздух и силни въздушни течения.
Якост на опън при огъване – > 6,0 N/mm2 (клас F6)
Якост на натиск – > 20 N/mm2 (клас C20)
Ориентировъчен разход : 1,6 кг/м2 за всеки милиметър дебелина.

Свойства:
- Дебелина на слоя от 3 до 15 мм
- Втърдява до 6 часа

Внимание:

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Не се препоръчва добавяне на по-вече вода от максимално указаната! Може да доведе до нежелани
последици! /Забавено свързване, напукване и т.н./ Да не се добавят други вещества и смеси.

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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НИВЕЛИКС 5-15
Саморазливна подова замазка за натоварени подове
с дебелина на слоя от 5 до 15 мм
За вътрешно приложение, изравняване и изглаждане на подове устойчиви на високи натоварвания и
триене с дебелина на слоя между 5 и 15 мм. С нея може да се изграждат и изравняват слоеве преди
полагане на керамични плочки, плочки от естествен и изкуствен камък, балатум, линолеум, ламинати,
паркет, подова боя и др. Дава идеално гладка и равна повърхност. Прясно положеният Нивеликс трябва
да се предпази от бързо съхнене,от пряко излагане на слънчево греене или топлинни източници, от
замръзване, от прекалено сух въздух и силни въздушни течения.
Якост на огъване – > 10 N/mm2 (клас F10)
Якост на натиск – > 40 N/mm2 (клас C40)
Ориентировъчен разход : 1,7 кг/м2/мм
Свойства:

- За изграждане на силно натоварени подове
- Устойчива на концентрирани натоварвания
- Устойчива на триене
- Дебелина на слоя от 5 до 15 мм

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Не се препоръчва добавяне на по-вече вода от максимално указаната! Може да доведе до нежелани
последици!/Забавено свързване, напукване и т.н./ Да не се добавят други вещества и смеси.

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

НИВЕЛИКС 1-30

Бързосвързваща саморазливна подова замазка
за натоварени подове с дебелина на слоя от 1 до 30 мм
За вътрешно приложение, изравняване и изглаждане на подове преди полагане на крайно покритие:
керамични плочки, плочки от естествен и изкуствен камък, балатум, линолеум, ламинати, паркет, подова
боя и др. Дава идеално гладка и равна повърхност. Продуктът е предназначен само за вътрешно
приложение. Прясно положеният Нивеликс трябва да се предпази от бързо съхнене, от пряко излагане на
слънчево греене или топлинни източници, от замръзване, от прекалено сух въздух и силни въздушни
течения. Изключително бързо втвърдяване - само за 180 минути, което я прави идеална за работа в
кратки крайни срокове.
Якост на натиск – > 40 N/mm2 (клас C40)
Якост на огъване – > 10,0 N/mm2 (клас F10)
Ориентировъчен разход : 1,75 кг/м2 за всеки милиметър дебелина.

Свойства:
- Много добри саморазливни способности
- Висока крайна якост
- Втърдява до 3 h
- Понася ходане след 6 h

В трислойни книжни торби
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!
Не се препоръчва добавяне на по-вече вода от максимално указаната! Може да доведе до нежелани
последици!/Забавено свързване, напукване и т.н./ Да не се добавят други вещества и смеси.

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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ЦИМЕНТОВА ПОДОВА ЗАМАЗКА FL-16
Придава стабилност на нови и стари подове
Подова замазка на циментова основа с универсално приложение за ръчно полагане на дебелина от 10 до
40 мм. Разтворът е предназначен да се полага като изравнителна, плаваща или свързана замазка и е
изключително подходящ за употреба под хидроизолационни покрития на всякаква основа във влажни и
мокри помещения, на балкони, тераси, покриви и др.
Ориентировъчен разход : 20 кг/м2/см
Свойства:

- За външна и вътрешна употреба
- Мразоустойчива подова замазка

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°C и по-високи от +30°C!

В трислойни книжни торби
по 25 кг
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД
BAUMASTER Дълбокопроникващ грунд
заздравява основата и фиксира прахта
Дълбокопроникващият грунд прониква в повърхностния слой на основата и регулира попиващата
способност. Повишава здравината на сцеплението на следващото покритие, укрепва стари ронливи
основи, фиксира прахта и формира филм. Особено подходящ преди полагане на саморазливни подови
замазки. Нанася се с четка, валяк или пистолет върху чисти сухи обезпрашени и обезмаслени основи. При
много ронлива основа се разрежда с вода в съотношение 1:1 или 1:2. В случаите, когато не е постигнато
желаното укрепване на основата, се препоръчва повторно грундиране след минимум 4 часа.
Състав: водоразредима полимерна дисперсия и модификатори.
Цвят: прозрачен след изсъхване.
Ориентировъчен разход : 100 - 150 гр/кв.м. на един слой

Свойства:

В кофи по
15 кг, 5 кг,1 кг

- Подобрява адхезията към основата
- Фиксира прахообразните частици
- Подходящ за употреба върху подово отопление

Внимание:
Да не работи при температура по ниски от +5°С и по високи от +30°С.

Форма на доставка: На бройка.
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УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО BAUMASTER
Предназначено е за залепване на поливинилхлоридни настилки с пореста основа /текстил, филц, вата/ и
мокет. Може да се използва за залепване и на плочи от експандиран и екструдиран пенополистирен,
материали от нетъкан текстил, хартия, картон, паркет и велпапе. Лепилото може да се използва за
залепване върху основа от всички видове шпакловки и фини замазки, бетон, гипсофазер, гипсокартон и
дървени плоскости.
Окончателно изсъхване след не по-малко от 48 часа.
Цвят: Бял
Свойства:
- Готово за работа
- Пастообразно
- Лесно за употреба

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 5 °С и по високи от 30°С !
Да не се допуска засъхване на лепило върху лицевата част на настилките, както и да не се работи върху
огрени от слънцето повърхности.

Пластмасови кофи
по 1 кг, 5кг

Форма на доставка: На бройка.

ЛЕПИЛО ЗА PVC НАСТИЛКИ
PVC - FLOOR - FIX

Високоефективно дисперсионно лепило за лепене на хомогенни и хетерогенни настилки, плочи и рулони
от ПВЦ върху хигроскопични основи( гладък бетонен под, циментови замазки). Лепилото е в готов за
употреба вид и притежава изключително висока крайна якост.
Съхнене: мин.48 часа.
Ориентировъчен разход : 200-400гр/м²
Свойства:
- Готов за употреба
- Широка област на приложения
- Висока начална и крайна якост

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от +15°С и по високи от +25°С и относителна влажност на
въздуха над 75%!

Пластмасови кофи
по 4 кг, 14 кг
Форма на доставка: На бройка.

35

САМОРАЗЛИВНИ ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

ПОДОВА БОЯ
BAUMASTER ПОДОВА БОЯ
Подова боя „BAUMASTER” е бързосъхнеща боя предназначена за защита на слабо натоварени
вътрешни минерални подове.
Цвят: Сив / Зелен / Червен
Ориентировъчен разход : 150-180 гр/кв.м за един слой.
Свойства:
- За слаб пешеходен трафик
- Устойчива на удар до 10 N/mm2
- Еластична
Внимание:
Да се съхранява в закрити, сухи помещения, при температура над 10°С.

Форма на доставка: На бройка.

Пластмасова кофа
20 кг
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ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НИВЕЛИКС
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Положеният „НИВЕЛИКС“ 1-20 втвърдява за 3
часа и по него може да се ходи след 6 часа.
При дебелини до 5 мм замазката съхне
за 24 часа; при дебелини от 10-15 мм съхне
за 36 часа; за дебелини от 15-20мм времето за
съхнене е 48 часа. Въху положеният
„НИВЕЛИКС“ 5-15 може да се ходи след
4 часа а завършващата подова настилка
може да се полага след 1-2 дни.

САМОРАЗЛИВАЩА СЕ
САМОНИВЕЛИРАЩА СЕ
САМОЗАГЛАЖДАЩА СЕ
ПОДОВА ЗАМАЗКА
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САМОРАЗЛИВНИ
ПОДОВИ ЗАМАЗКИ
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ГИПСОВИ ПРОДУКТИ
ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

41

ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

ГИПСОФИКС - ГИПСОВО ЛЕПИЛО
За лепене на гипсокартон и гипсови орнаменти
„ГИПСОФИКС“ - гипсовото лепило е предназначено за залепване на гипсови
елементи, плоскости, орнаменти, и профили върху стени и тавани. Осигурява
отлично сцепление към гипсови основи, гипсокартонени плочи, газобетон,
циментови и варо-циментови мазилки. Нанася се отлично и като изравняваща
шпакловка за запълване на неравности и дефекти под крайното покритие.
Свойства:
- За лепене на гипсокартон
- За лепене на гипсови орнаменти
- За употреба на закрито
- Изключителна пластичност
- Висока крайна якост

В трислойни книжни торби

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30 °С!

по 5 кг, 15 кг
Форма на доставка: 67 бр. х 25 кг = 1005 кг, върху дървени палети.
200 бр. х 5 кг = 1000 кг, въргу дървени палети.

ГИПСОФИКС - ГИПСОВА ШПАКЛОВКА
За вътрешно изравняване на стени и тавани
„ГИПСОФИКС“ - гипсовата шпакловка, се използва за шпакловане и изглаждане
на стени и тавани от бетон (предварително измазани или грундирани), зидария,
газобетон. Подходяща е също за употреба върху гипсокартон, декоративни
гипсови елементи. Притежава отлична устойчивост на напукване, високи якостни
показатели и твърдост. За получаване на извънредно гладки шпакловани
повърхности, следва да се използва фината шпакловка „СУПЕРКИТ“.
Ориентировъчен разход : 300 - 400 гр/м2
Свойства:
- Висока устойчивост на напукване
- Много добра адхезия към основата
- Бързо набира якости
- Лесно нанасяне

В трислойни книжни торби

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30°С!

по 5 кг, 15 кг
Форма на доставка: 67 бр. х 25 кг = 1005 кг, върху дървени палети.
200 бр. х 5 кг = 1000 кг, въргу дървени палети.

42

ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

СУПЕРКИТ
За фино заглаждане на стени и тавани
Фина бояджийска шпакловка за вътрешни стени и тавани. Позволява много добро
заглаждане като създава необходимата основа преди полагане на завършващото
покритие. След нанасяне позволява шлайфане за постигане на отлични
резултати.
Преди боядисване върху „СУПЕРКИТ“ да се грундира с „BAUMASTER грунд за
стени“. Нанася се върху гипсови, циментови и варови основи и върху гипсокартон.
Върху гипсокартон се използва за шпакловане върху цялата повърхност.
Време за съхнене: 4 часа при 20 градуса.
Ориентировъчен разход : 0,8 - 1 кг/м2
Свойства:

- Паропропосклива
- Дълго време за употреба на готовия разтвор
- Идеално гладка и бяла

В трислойни книжни торби Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!
по 5 кг, 10 кг
Форма на доставка: 100 х 10 кг = 1000 кг, върху дървени палети
200 х 5 кг = 1000 кг, върху дървени палети

ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ГИПСОКАРТОН
За обработка на фуги между гипсокартонни плоскости
Суха смес на гипсова основа, със специални добавки, използва се в съчетание с
армираща лента за запълване на фуги при свързване на гипскартонени
плоскости. За по-добро качество на повърхностите се използва в съчетание с
довършителни материали за повърхности. Продуктът е предназначен за фуги
между плоскости от гипсокартон с помощта на лента. Монтажът на
гипсокартонените плоскости трябва да е завършен, да е осигурена тяхната
стабилност и получената основа трябва да е чиста и суха.
Разходната норма варира в зависимост от приложението / тавани , предстенни
обшивки , преградни стени и др /.
Свойства:
- Дълго отворено време
- Лесно за обработка

В трислойни книжни торби
по 5 кг, 15 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!
Форма на доставка: 67 бр. х 15 кг = 1005 кг, върху дървени палети.
200 бр. х 5 кг = 1000 кг, въргу дървени палети.
43

ПРОДУКТИ ЗА ПОДГОТОВКА
НА ОСНОВАТА
44

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

45

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

BAUMASTER ХИДРОИЗОЛИКС 901
Хидроизолационна мазилка
За хидроизолация на фасадни стени, мокри помещения, сутерени, тераси, балкони, гаражи и др.
Преди полагане на завършващо покритие. Подходящ за твърда или еластична основа. Основата
трябва да бъде добре почистена, без мазни петна или остатъци от други строителни материали.
При необходимост се обезпрашава и укрепва
с дълбокопроникващ грунд “BAUMASTER”.
Ориентировъчен разход : 0,8 - 1,1 кг/м2 за два слоя при мазане с четка; 1,5 - 2 кг/м2 при мазане с
маламашка
Свойства:
- Подходяща за хидроизолиране на тераси, мазета, гаражи, бани, кухни преди завършващо покритие
- За хидроизолиране под плочки за бани, кухни и мокри помещения
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!
Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.Да не се използват инструменти със следи от ръжда.

Форма на доставка: 50 бр. х 20 кг = 1000 кг, върху дървени палети.

В трислойни книжни торби
по 20 кг

BAUMASTER ХИДРОИЗОЛИКС 905
Подходящ за твърда или еластична основа
Хидроизоликс 905 представлява готова за употреба пастообразна хидроизолационна мембрана на
базата на синтетична дисперсия, пълнители и добавки. Подходящ е за хидроизолиране на стени и
подове на бани, мокри помещения и тераси, където ще се полага следващо покритие от керамични
плочки, като в ъглите предварително се залепват уплътнителни ленти.Не е подходящ за крайно
покритие на басейни, където ще бъде перманентно под вода. Лесна за полагане, образуваща филм с
висока еластичност и клас на водопоглъщаемост III по EN ISO 1062-3.
Ориентировъчен разход : 0,8-1,1 кг/м2 за два слоя при нанасяне с четка или валяк
Свойства:
- За хидроизолиране на бани, кухни и мокри помещения преди завършващо покритие

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!

Форма на доставка: На бройка

Пластмасова кофа
по 25 кг
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ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА - ФШ 105
Сива циментова шпакловка
Подходяща за шпакловане на фасадни стени и мокри помещения върху нови и
стари циментови и вароциментови мазилки.
Ориентировъчен разход : 1,4 кг/м2 за 1 мм дебелина
Дебелина на нанасяне на един слой: 3 мм до 5 мм
Цвят: Сив
Свойства:
- Хидро-и мразоустойчива
- Висока якост на сцепление с основата
- Лесна за нанасяне
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!

Трислойна книжна торба
по 25 кг

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА - ФШ 105 BIANCO
Бяла циментова шпакловка

Бяла циментова шпакловка подходяща за шпакловане на фасадни стени и мокри
помещения върху нови и стари циментови и вароциментови мазилки.
Ориентировъчен разход : 1,4 кг/м2 за 1 мм дебелина
Дебелина на нанасяне на един слой: 3 мм до 5 мм
Свойства:
- Хидро-и мразоустойчива
- Лесна за нанасяне
- Висока якост на сцепление с основата
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!

Трислойна книжна торба
по 25 кг
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Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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ХАСТАРНА МАЗИЛКА BAUMASTER ФМ 661
Фасадна мазилка
Фасадна мазилка-хастар за машинно и ръчно измазване на фасадни и вътрешни
стени и тавани от тухли, бетон, газобетон и др. Подходящ за мокри помещения в
жилища, преди облицовка с плочки или шпакловане с циментова шпакловка ФШ
105 / ФШ 105 BIANCO .
Ориентировъчен разход : 12 кг/м2 за 1 см
Максимална дебелина на един слой 1 см
Време за изчакване между два слоя: 12 - 24 часа в зависимост от околната
температура и относителната влажност на въздуха
Свойства:
- Отлично сцепление с основата
- Много добра паропропускливост
- Лесно преодолява неравности без да се свлича
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!

Трислойна книжна торба
по 30 кг

Форма на доставка: 36 бр. х 30 кг = 1 080 кг, върху дървени палети.

BAUAMSTER БЕТОН КОНТАКТ БК 801
Готова смес предназначена за повишаване на сцеплението между стар и нов
слой мазилка. Нанася се с четка или валяк. Задължително се разбърква преди
полагане.
Време за съхнене 4 часа при 20оС
Цвят: светло червен
Ориентировъчен разход : 0,5 кг/кв.м2
Свойства:
-Осигурява заздравяване на основата
-Изравнява попиваемостта
-Подобрява адхезията на шпакловките и лепилата към основата
-Не съдържа вещества вредни за здравето и околната среда
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5 °С и по-високи от +30°С!

Пластмасови кофи
по 20 кг, 5 кг

Форма на доставка: На бройка
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BAUAMSTER REPARATURSPACHTEL - F
За фино шпакловане върху бетон
Прахообразен състав за фино шпакловане върху бетон чрез ръчно нанасяне и
получаване на бетонни повърхности с високо качество. Използва се за
козметични поправки по бетонни елементи, /язви при декофриране, пукнатини,
заглаждане на олющени повърхности/ с висока устойчивост на атмосферни
влияния.
За външно приложение, за шпакловане на бетонови детайли, поправка на
пукнатини и дефекти върху бетон.
Ориентировъчен разход : около 1,45 кг/м2 за дебелина 1 мм
Якост на опън при огъване:
-24 час - 1,8 N/mm2
-28 ден - 6,2 N/mm 2

Трислойна книжна торба
по 20 кг

Якост на натиск:
-24 час - 8,6 N/mm2
-28 ден - 31,3 N/mm2

Свойства:
- Мразоустойчив
- Водоустойчив
- Предпазва бетона от киселинни дъждове
- Подходящ за ръчно нанасяне
- Максимална дебелина на един слой 6 мм
Внимание:
Oсобенно внимание да се обърне на предпазването от дъжд /поне 6-8 часа/ след
полагането!
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BAUMASTER СТРУКТУРНА МАЗИЛКА
Декоративно зърнесто покритие
на база цимент за външно и вътрешно оформление
Декоративно зърнесто покритие на база бял цимент за външно и вътрешно
оформление. Подходяща за декоративно оформяне върху топлоизолационни
системи.
Цвят: БЯЛ
Ориентировъчен разход:
2 мм - 3 кг/м2
3 мм – 4,5 кг/м2
Свойства:
- Устойчива на износване
- Паропропусклива
- Отлична адхезия към основата
- Лесна за нанасяне

Трислойна книжна торба
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30°С.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър и силно слънце.
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.

BAUMASTER БЛАГОРОДНА МАЗИЛКА
Декоративно зърнесто покритие
на база цимент за външно и вътрешно оформление
Суха мазилка на циментова основа с пердашена структура. Подходяща за
фасадни и вътрешни стени на жилищни и обществени сгради.
Цвят: БЯЛ
Ориентировъчен разход:
1,0 мм - 1,7 до 2,2 кг/м2
1,5 мм - 2,7 до 3,5 кг/м2
2,0 мм - 3,7 до 4,5 кг/м2
Свойства:
- За външно и вътрешно приложение
- Негорима
- Устойчива на атмосферни влияния
- Водоотблъскваща, паропропусклива

Трислойна книжна торба
по 25 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30°С.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър и силно слънце.
Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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BAUMASTER ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
Декоративно зърнесто покритие
на база цимент за външно и вътрешно оформление
Декоративно покритие на база цимент за външно и вътрешно оформление с ефект
на пръски. Осигурява релефна добре оформена повърхност. Лесна за нанасяне,
отлична адхезия към основата. За защитно декоративни покрития с релефна
структура върху бетон газобетон варо-циментови и циментови мазилки.
Цвят: БЯЛ
Ориентировъчен разход: 3 - 4 кг/м2
Свойства:
- Отлична белота
- Паропропусклива
- Устойчива на износване
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30°С.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър и силно слънце.

Трислойна книжна торба
по 25 кг

Форма на доставка: 48 бр. х 25 кг = 1200 кг, върху дървени палети.
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Структурна
мазилка

Благородна
мазилка

Пръскана
мазилка
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BAUMASTER ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА
Декоративно покритие с изключителна здравина и еластичност. Използва се за декорация на вътрешни
и външни стени. BAUMASTER ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА е завършващ елемент от топлоизолационна
система BAUMASTER. Предлага се в два различни декоративни ефекта: влачена и драскана.
Ориентировъчен разход:
влачена 1,5 мм - 2,5 кг/м2
влачена 2 мм - 3 кг/м2
влачена 3 мм – 3,6 кг/м2
драскана 1 мм – 2,6 кг/м2
драскана 1,5 мм – 3 кг/м2
драскана 2 мм – 3,5 кг/м2
Цвят: бял и по каталог
Свойства:

Пластмасова кофа
по 25 кг

- Устойчива на механични повреди
- Водоустойчива
- Изключително голямо цветово разнообразие
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30°С.
Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.
Да не се използват инструменти със следи от ръжда.
Мазилката не трябва да се полага на силно нагрети от слънцето стени, а нанесаната вече мазилка да се
пази от дъжд и пряко слънчево греене.

Форма на доставка: На бройка.

BAUMASTER СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА
Декоративно пастообразно покритие на база водоразтворима полимерна емулсия и силиконови адитиви
за външно и вътрешно оформление. Мазилките се предлагат в цветова гама от над 1000 цвята.
Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация BAUMASTER.
Предлага се в два различни декоративни ефекта : влачена и драскана мазилка.
Ориентировъчен разход:
влачена 1,5 мм - 2,5 кг/м2
влачена 2 мм - 3 кг/м2
влачена 3 мм – 3,6 кг/м2
драскана 1 мм – 2,6 кг/м2
драскана 1,5 мм – 3 кг/м2
драскана 2 мм – 3,5 кг/м2
Цвят: бял и по каталог

Пластмасова кофа
по 25 кг

Свойства:
- Лесна за нанасяне
- Паропропусклива
- Устойчива на вода, масла, мазнини, прах и др.
- Устойчива на износване
- Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +5°С и по-високи от +30°С.
Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.
Да не се използват инструменти със следи от ръжда.

Форма на доставка: На бройка.
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BAUMASTER СИЛИКАТНА МАЗИЛКА
Декоративно зърнесто покритие на база калиево водно стъкло, водоразтворима полимерна емулсия и
силиконови адитиви. За външно и вътрешно оформление. Използва се като крайно покритие при
изпълнение на система за фасадна топлоизолация BAUMASTER. Декоративните ефекти, които се
постигат са: влачена и драскана мазилка.
Ориентировъчен разход:
влачена 1,5 мм - 2,5 кг./м2
влачена 2 мм - 3 кг./м2
влачена 3 мм – 3,6 кг./м2
драскана 1 мм – 2,6 кг./м2
драскана 1,5 мм – 3 кг./м2
драскана 2 мм – 3,5 кг./м2
Цвят: бял и по каталог

Пластмасова кофа
по 25 кг

Свойства:
- Изключителна паропропускливост
- Устойчивост на механични повреди
- Устойчивост на агресивни атмосферни условия
- Отлична дълготрайност на цвета
Внимание:
Да не се работи при температури по-ниски от +10°С и по-високи от +30°С.
Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.
Да не се използват инструменти със следи от ръжда.

Форма на доставка: На бройка.

BAUMASTER ГРУНД ЗА МАЗИЛКА
Служи за обработка на основата преди полагане на тънкослойни декоративни мазилки. Грунд за мазилка е
основен и задължителен компонент на топлоизолационните системи. BAUMASTER грунд за мазилка се
нанася с четка или валяк върху чисти сухи обезпрашени и обезмаслени основи. Препоръчва се
използването на грунд в цвят максимално близък до цвета на мазилката, която ще се нанася.
Цвят: бял или цветен,съобразен с цвета на мазилката.
Ориентировъчен разход: 250-300 гр/м2

Свойства:

- Заздравява основата
- Готов за употреба
- Улеснява нанасянето на мазилката
- Увеличава сцеплението с основата
- Намалява хигроскопичността на основата

Пластмасови кофи
по 20 кг, 5 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от + 5°С и по-високи от +30°С.
По време на работа повърхността трябва да се предпазва от силно слънчево греене и валежи.
Не полагайте мазилката, преди да е изсъхнал грундът!

Форма на доставка: На бройка.
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ГЛАДКОЗЪРНЕСТА / ДРАСКАНА МАЗИЛКА /
ЗЪРНОМЕТРИЯ - 1 мм

ГЛАДКОЗЪРНЕСТА / ДРАСКАНА МАЗИЛКА /
ЗЪРНОМЕТРИЯ 1,5 мм

ГЛАДКОЗЪРНЕСТА / ДРАСКАНА МАЗИЛКА /
ЗЪРНОМЕТРИЯ - 2 мм
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СТРОМ 21
предлага на свойте клиенти над

10 000 цвята!

ВЛАЧЕНА / СТРУКТУРИРАНА МАЗИЛКА /
ЗЪРНОМЕТРИЯ 1,5 мм

ВЛАЧЕНА / СТРУКТУРИРАНА МАЗИЛКА /
ЗЪРНОМЕТРИЯ 2 мм
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BAUMASTER LUX
Висококачествена латексова боя BAUMASTER
BAUMASTER LUX е акрилатна боя за вътрешно приложение. Отличава се с висока покривност и нисък
разход. Преди боядисване да се грундира с „BAUMASTER грунд за стени“. Полага се върху гипсови,
циментови шпакловки и гипсокартон като завършващо покритие на стени и тавани в жилищни и
обществени сгради.
Време за съхнене: 1 час при 23 °С
Ориентировъчен разход: 90 - 110 гр/кв.м за един слой.
Свойства:
- Лесна за нанасяне
- Покритието се отличава с висока белота
- Отлична покривност при малки дебелини на сухото покритие
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие
- Не пръска при нанасяне
- Не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето
- Позволява оцветяване с пигментни пасти на водна основа
- Цветове по каталози и еталони на клиентите, с гарантирана повторяемост на цвета
- Нетоксичен за здравето и околната среда

Пластмасови кофи по
25 кг, 15 кг, 10 кг, 5кг

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.

BAUMASTER INTERIOR
BAUMASTER латекс за вътрешно приложение
Декоративно покритие за вътрешно оформяне на стени и тавани, както в жилищни така и в
обществени помещения. Подходящи основи са шпакловани гипсови и циментови повърхности, стени и
тавани от гипсокартон. Необходимо е основата да бъде предварително грундирана с “BAUMASTER
GRUND” за стени. Нанася се с четка, валяк или пистолет върху здрави, сухи, добре почистени
повърхности в два слоя, през интервал поне от 3 часа. Пълната покривност и окончателния цвят на
покритието се постигат след изсъхването на боята. При необходимост може да се разреди с вода до
3%.
Време за съхнене: 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цвят: Бял, позволява оцветяване на тониращи машини по каталог и ръчно чрез „BAUMASTER
оцветители за боя”
Ориентировъчна разходна норма: 150 - 200 г/м²
Свойства:

Пластмасови кофи по
25 кг, 15 кг, 10 кг, 5 кг , 1 кг

- Изключително богата цветова гама
- Цветове устойчиви във времето
- Притежава отлично сцепление с повърхностите
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие.
- Не пръска при нанасяне
- Добро наслояване
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във
времето
Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.
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BAUMASTER LIGHT - ДИШАЩ ЛАТЕКС
Дишаща боя
Дишаща боя за декоративна защита на стени, тавани, бетонови, циментови и варо-циментови
повърхности в закрити помещения. Безвредна, без мирис. Много добра покривност и белота след
изсъхване.Използва се само за вътрешно приложение.
Нанасяне: основата е необходимо да бъде предварително грундирана с “BAUMASTER GRUND” за
стени.
Пълната покривност на покритието се постигат след изсъхването на боята.
Време за съхнене: 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
Ориентировъчна разходна норма: 180 - 200 г/м² за един слой.
Свойства:
- Екологично чист продукт
- Дишащ
- Устойчивост на стареене
- Лесно нанасяне

Пластмасови кофи по
25 кг, 15 кг, 10 кг, 5 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.

BAUMASTER EXTERIOR
BAUMASTER фасаден латекс
Декоративно покритие за оформяне на фасади. BAUMASTER EXTERIOR може да се полага и върху
минерални мазилки които са част от топлоизолационната система BAUMASTER. Необходимо е
основата да бъде предварително грундирана с “BAUMASTER GRUND” за стени. Нанася се с четка,
валяк или пистолет върху здрави, сухи, добре почистени повърхности в два слоя. Пълната покривност
и окончателния цвят на покритието се постигат след изсъхването на боята. При необходимост може
да се разреди с вода дo 3%.
Време за съхнене 2-3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
Ориентировъчна разходна норма: 150 - 200 г/м²
Свойства:

Пластмасова кофи по
25 кг, 15кг, 10 кг, 5 кг, 1 кг

- Бързо съхнене, слаба миризма
- Висока покривност
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие
- Не пръска и не се разпенва при нанасяне
- Добро наслояване
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във
времето
- Отлична белота на покритията
- Отлична атмосфероустойчивост - защитава повърхността от вредните атмосферни въздействия
- Висока паропропускливост
- Ниска водопоглъщаемост на покритията
- Притежава отлично сцепление с повърхностите
- Може да се тонира с пигментни пасти на водна основа
Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.
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ДИСПОФИКС РЕЛЕФЕН ФАСАДЕН
Релефна боя за външна декорация
Акрилатна релефна фасадна боя за външна декорация на стени и тавани в жилищни и обществени
сгради. Нанася се само на една ръка. Постигат се красиви релефни ефекти, които оптически коригират
неравности върху повърхността. Полагат се върху гипсови и циментови шпакловки, със специален
валяк. Отлична белота, покривност и издръжливост на изтриване. Позволява оцевтяване. Не съдържа
вещества вредни за здравето и околната среда.
Време за съхнене: 4 часа при 20 °С
Разходна норма: 1,6-1,8 кг/кв.м. за един слой
Свойства:
- Не образува конденз
- Съдържа антибактериални добавки
Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Пластмасова кофа
по 25 кг
Форма на доставка: На бройка.

ДИСПОФИКС РЕЛЕФЕН
Релефна боя за вътрешна декорация
Акрилатна релефна боя за вътрешна декорация на стени и тавани в жилищни и обществени сгради.
Нанася се само на една ръка. Постигат се красиви релефни ефекти, които оптически коригират
неравности върху повърхността. Полагат се върху гипсови и циментови шпакловки, като завършващо
покритие на стени и тавани в жилищни и обществени сгради със специален валяк. Не съдържа
вещества вредни за здравето и околната среда.
Време за съхнене: 4 часа при 20 °С.
Ориентировъчна разходна норма: 1,6-1,8 кг/м2 за един слой
Свойства:
- Позволява оцветяване
- Отлична покривност и издръжливост на изтриване
- Съдържа антибактериални добавки
- Паропропусклива
- Не образува конденз
Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Пластмасови кофи по
25 кг, 10 кг
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Форма на доставка: На бройка.
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СИЛИКОНОВА БОЯ - ДИСПОСИЛ
Силиконова боя
Предназначението на силиконовата боя е за направа на фин защитно-декоративен филм на фасади
на сгради, стени и тавани. Приложима е при всички видове минерални основи, бои и мазилки (стари и
нови) от изкуствени смоли и полимери. Покритието направено с боята е с висока устойчивост на
атмосферни влияния, UV лъчи, температурни промени, промишлени газове и други. Отличава се с
изключителна еластичност, много висока паропропускливост и позволява така нареченото “дишане” на
фасадата. Има много добри водоотблъскващи свойства.
Времето за пълно изсъхване на боята зависи от атмосферните условия (температура и влажност на
въздуха), но не е по-малко от 4 часа.
Ориентировъчна разходна норма: 150 - 180 г/м² за един слой.

Свойства:
-Притежава висока водоотблъскваща способност
-Отлична устойчивост на механични въздействия и атмосферни влияния
-Създава дълготрайно покритие, устойчиво на стареене

Пластмасови кофи по
25 кг, 10 кг, 5 кг

-Може да се оцветява
-Добра покриваща способност;
-Позволява на стената да “диша” (паропроницаемост)
-Лесно се нанася
Внимание:
Боядисването се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до
+30ºC и с влажност на въздуха под 70%.
Прясно нанесената на фасадата боя да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър.

Форма на доставка: На бройка.

BAUMASTER - ГРУНД ЗА СТЕНИ
Укрепващ грунд за стени
„BAUMASTER” грунд за стени. Служи за подготовка на стени преди полагане на акрилни бои, за
обезпрашаване на основата, укрепване в дълбочина и създаване на добър контакт. Не съдържа
вещества вредни за здравето и околната среда, без миризма. BAUMASTER грунд за стени е
хомогенна смес от екологично чиста полимерна дисперсия, пълнители и други помощни добавки.
Време за съхнене: 2-3 часа в зависимост от температурата на въздуха.
Ориентировъчен разход: 200 - 300 гр./кв.м.
Свойства:
- За външно и вътрешно приложение
- Отлична адхезия към основата
- Повишава покривността на боите

Пластмасови кофи по
20 кг, 5 кг, 1 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.
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BAUMASTER ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА БОЯ

BAUMASTER оцветителите за боя са готови за употреба оцветители, съдържащи
висококачествени пигменти. Предлагат изключително лесно и практично решение
за оцветяване в 30 основни цвята и техните нюанси.
С BAUMASTER оцветителите могат да се тонират акрилни и силиконови бои,
полимерни мазилки. Цветовете посочени в каталога са гарантирани само за
“BAUMASTER INTERIOR”. При тониране на полимерна мазилка „BAUMASTER” с
една спринцовка (20 ml) ще се получат най-тъмните нюанси от каталога.
Широка цветова гама.
Притежават отлична оцветяваща способност и светлоустойчивост.

Пластмасова спринцовка
по 20 ml

Форма на доставка: На бройка.
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Добаване желаното количество
пигментна паста в боята.

Разбъркваме добре, до
получаване на равномерен цвят.

Разбъркването се
осъществява ръчно или
машинно.
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Да изберем в какви цветове да боядисаме дома си е
винаги трудно начинание, дори когато определено си
имаме любими цветове ...
Влиянието на цветовете върху нашето настроение и
хармония е много силно, макар и не винаги осъзнато.
Изборът на цветови съчетания за помещенията, в които
живеем е много важен. От това зависи как ще се чувстваме
и дали ще си отпочиваме добре.
Затова „СТРОМ 21" ООД ви представя широка гама от над
10 000 цвята, с които постигате желания домашен уют.
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BAUMASTER Rock Style ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА
Ефектна мазилка
Декоративна мазилка BAUMASTER Rock Style е готова за употреба пастообразна мазилка на водна
основа, за ефектни интериорни и екстериорни решения.
Екологично чиста и безвредна за човека и околната среда.
Прилага се за интериорно или екстериорно декоративно покритие на шпакловани стени, гипсокартон,
гипсофазер и др.
Ориентировъчна разходна норма: 2 кг/м2
Свойства:
-Лесна за нанасяне
-Позволяващ пресъздаването на естествен каменен ефект
-Притежава свойството да пропуска водните пари
-Не образува конденз
Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 30°С!

Пластмасова кофа по
25 кг

Форма на доставка: На бройка.
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FREE STYLE е двукомпонентно декоративно покритие
предназначено за интериорно оформление, както на дома, така и на обществени
сгради. Нанасянето му е изключително лесно, не изисква специални техники и
умения както и наличието на специфични инструменти.
FREE STYLE притежава добра устойчивост на изтриване. Позволява почистване с
влажна кърпа.
FREE STYLE е продукт на водна основа, съдържащ акрилна дисперсия,
минерални пълнители, пигменти, реологични добавки. Не съдържа вредни за здравето
и околната среда вещества.
УПОТРЕБА: Подходящо само за вътрешна декорация на стени или части от тях(пана).
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде обезпрашена и
обезмаслена, за предпочитане шпаклована.
НАНАСЯНЕ: FREE STYLE base се полага с валяк (релефен или обикновен) или с
четка на един слой, като се оформя и желания от вас релеф. FREE STYLE color се
нанася след окончателното изсъхване на базата (не по-рано от 5 часа при 20оC).
Като нанасянето става отново с обикновена четка, валяк или коралова гъба.
При желание за постигане на ефект на състаряване може допълнително да се
обработи с ръба на шпакла или ракел.
ПРЕПОРЪКА: Когато се нанася FREE STYLE color е добре да се работи последователно
на малки участъци, за да се избегне засъхването на цветното покритие.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разглеждане: И двата компонента на FREE STYLE са готови за употреба и не се разреждат.
Ориентировъчен разход: FREE STYLE base - 700 - 1000 g/m2
Ориентировъчен разход: FREE STYLE color - 100 - 120 g/m2
Необходими инструменти: Бояджийска четка, валяк (релефен или обикновен),
гъба за ефект, ракел или шпакла.
Пълно изсъхване: До 24 часа при 20оC
Почистване на зацапани повърхности и инструменти - с вода преди засъхване.
Цветова гама: FREE STYLE base - бял
FREE STYLE color се предлага в 14 цвята
Срок на годност: 12 месеца, при съхранение в сухи помещения и при температури
от 10оC до 25оC .
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Free Style Base
Free Style Base е предназначена за получаване на релефна основа, върху която
се нанася Free Style Color. Декоративният релеф се постига чрез оформяне на
фигури (според вашето желание и фантазия) с обикновена бояджийска четка или
релефен валяк. Нанася се само на една ръка. При ронливи нездрави основи
предварително да се нанася дълбоко проникващ грунд BAUMASTER. За
вътрешна декорация на шпакловани гипсови и циментови повърхности и върху
стени и тавани от гипсокартон.
Ориентировъчен разход: 700 - 1000 гр/м2
Цвят: бял
Свойства:

Пластмасова бака по
15 кг, 7,5 кг, 3 кг

- Добра адхезия към основата
- Лесна за нанасяне
- Постигат се релефни ефекти, оптически коригиращи неравности по
повърхността
Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.

Free Style Соlor
Free Style Color е предназначена за получаване на цветни декоративни ефекти
върху Free Style Base. Free Style Color се нанася върху напълно изсъхнала Free
Style Base. Декоративният ефект се постига чрез нанасяне на фигури (според
вашето желание и фантазия) с обикновенна бояджийска четка, валяк, гъба и др.
Предлага се в гама от 14 цвята.
Време за съхнене 2 часа при 20 °С
Ориентировъчен разход: 100 гр/м2
Свойства:

- Покритието е устойчиво на измиване и триене
- Има изразен хидрофобен характер

Пластмасова бака по
5 кг, 2,5 кг, 1 кг

Внимание:
Да не се работи при температури по ниски от 10°С и по високи от 35°С!

Форма на доставка: На бройка.
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ÖÂÅÒÎÂÀ ÏÀËÈÒÐÀ

LEMON / ЛИМОН

SUN / СЛЪНЦЕ

ORANGE / ПОРТОКАЛ

NAR / НАР

STRAWBERY / ЯГОДА

MERLO / МЕРЛО

FRESH / СВЕЖ

KIWI / КИВИ

SKY / НЕБЕ

STEEL / СТОМАНА

CINNAMON / КАНЕЛА

SKIN / КОЖА

Това са примерни цветове
на FREE STYLE Color нанесени
върху FREE STYLE Base.
Наситеността и нюанса на
цвета зависят от инструмента
с който се нанасят, както и
от дебелината на нанесеният слой.
PALISANDER / ПАЛИСАНДЪР
78

WENGE / ВЕНГЕ
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Компютърното тониране на бои
позволява получаването на хиляди
цветове боя с изключителна точност.
Оцветяването може да се извърши и
срещу представена от клиента мостра.

НИЕ ОЦВЕТЯВАМЕ:
-МАЗИЛКИ
-ИНТЕРИОРНИ БОИ
-ФАСАДНИ БОИ
-ГРУНДОВЕ
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ФАСАДНИ
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ
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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОСКОСТИ

EPS-F

EPS-F
Експандираният полистирен (EPS), познат още като стиропор, изолира с най-естествения материал – въздух,
затворен в 3 до 6 милиарда клетки на кубичен метър. Наред с добрата топлоизолация и лесната обработка,
той се отличава и с много добри екологични показатели, които го правят абсолютно безвреден за хората и за
околната среда. Продуктите от серията BAUMASTER намират широко приложение в различни облaсти –
при изолирането на покриви, стени, тавани, подове на офиси и жилищни сгради, училища, болници и др.
Предимства:
Много добра топлоизолация
Лесна обработка и монтаж
Много добри екологични показатели
Минимално водопоглъщане
EN 13163:2008
EN 13501-1:2007
Плочи от експандиран пенополистирен за
топлоизолация в строителството.
Реакция на огън - клас Е.
Клас реакция на огън във външна комбинирана
топлоизолационна система BAUMASTER - B-S1,d0
EPS-F 70 EPS - БДС EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015-T1-L2-W2-S1-P3-BS135-CS(10)60-DS(70,-)1-TR150-Wl(T)1-MU λW/m.K - 0,033
12 – 14 кг/м3
Дебелина
RD (m2 K/W)

20
0,71

30
1,07

40
1,43

50
1,79

60
2,14

70
2,5

80
2,86

90
3,21

100
3,57

120
4,28

150
5,36

EPS-F 80 EPS-БДС EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015-T1-L2-W2-S1-P3-BS200-CS(10)80-DS(70,-)1-TR200-WL(T)1-WU λW/m.K - 0,032
13 – 15 кг/м3
Дебелина
RD (m2 K/W)

20
0,62

30
0,94

40
1,25

50
1,55

60
1,87

70
2,19

80
2,50

90
2,81

100
3,12

EPS-F 90 EPS-EN 13163-T2-L2-W1-S2-P4-DS(70,-)1-BS150-CS(10)80-WL(Т)2-TR100
14 – 16 кг/м3
Дебелина
RD (m2 K/W)

20
0,62

30
0,94

40
1,25

50
1,55

60
1,87

70
2,19

RD (m2 K/W)

20
0,71

30
1,07

40
1,43

50
1,8

60
2,14

70
2,5

80
2,50

90
2,81

100
3,12

Дебелина

20
0,74

30
1,11

40
1,48

50
1,85

60
2,22

70
2,59

120
3,75

80
2,86

90
3,21

100
3,57

80
2,96

120
4,28

150
5,36

λW/m.K - 0,027
90
3,33

100
3,70

120
4,44

Най-естествената топлоизолация!
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150
4,28

λW/m.K - 0,028

EPS-F 120 EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P4-DS(70,-)1-BS200-CS(10)120-WL(Т)2-TR200
19 – 24 кг/м3
RD (m2 K/W)

150
4,28

λW/m.K - 0,032

EPS-F 100 EPS-EN 13163-T2-L2-W1-S2-P4-DS(70,-)1-BS115-CS(10)90-WL(20)2-TR100
17 – 19 кг/м3
Дебелина

120
3,75

150
5,56

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОСКОСТИ

ETG

ETG
Топлоизолационните плочи BAUMASTER ETG спомагат за дългосрочно намаляване на енергийните разходи и
са най-подходящият избор за места, изложени на екстремни натоварвания на натиск и влага - при фундамента,
стените на сутерена и в областта на цокъла, при плоски покриви или в мокри помещения. За области,
където изискванията са още по-високи, като например за изолация на фундаментната плоча.
Предимства:
Отлична топлоизолация
Отлични якостни характеристики
Затворена клетъчна структура
Трудно горима изолационна плоча
Устойчивост на стареене
Отлични екологични
характеристики
Лесна обработка и монтаж
Ниска водопоглъщаемост
EN 13163:2008
EN 13501-1:2007
Плочи от експандиран пенополистирен за
топлоизолация в строителството.
Реакция на огън - клас Е.
Клас реакция на огън във външна комбинирана
топлоизолационна система BAUAMSTER - B-S1,d0

ETG 120 EPS-БДС EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015-T1-L2-W2-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(70,-)1-TR210-WL(T)1-MU
Дебелина
RD (m2 K/W)

20
0,74

30
1,11

40
1,48

50
1,85

60
2,22

70
2,59

80
2,96

90
3,33

100
3,70

λW/m.K - 0,031
120
4,44

150
5,56

Топлоизолацията с най-висока устойчивост на натиск!
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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОСКОСТИ

GRAFIT

GRAFIT

Графитните топлоизолационни плочи BAUMASTER са разработени специално за нискоенергийни и
пасивни къщи. С 20% по-добро топлоизолационно действие в сравнение с традиционния бял стиропор те
спомагат за постигане на отлична топлоизолация, дори и при ограничени пространства.
Това прави BAUMASTER GRAFIT предпочитан материал не само в новото строителство, но и при обновяване.
Предимства:
До 20% по-добро топлоизолационно действие
Значителна икономия на
разходи за отопление и охлаждане
По-комфортна среда за живот
Избягване на термомостове
Отлично съотношение между
разходи и постигнати ползи
EN 13163:2008
EN 13501-1:2007
Плочи от експандиран пенополистирен за
топлоизолация в строителството.
Реакция на огън - клас Е.
Клас реакция на огън във външна комбинирана
топлоизолационна система BAUAMSTER - B-S1,d0

EPS 120 GRAFIT EPS-EN 13163-T2-L2-W1-S2-P4-DS(70,-)1-BS115-CS(10)90-WL(20)2-TR100 λW/m.K - 0,030
Дебелина
RD (m2 K/W)

20
0,74

30
1,11

40
1,48

50
1,85

60
2,22

70
2,59

80
2,96

90
3,33

100
3,70

120
4,44

Значително по-ниски енергийни разходи!
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150
5,56

ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:
• Намалява разходите за отопление или охлаждане с 30%,
• Създава нормален микроклимат през всички сезони,
• Създава по-голям комфорт за живеене,
• Позволява естетическо оформление на фасадата без ограничение на възможностите,
• Осигурява по-дълъг живот на сградата.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА „BAUMASTER”
ETICS-EPS-EN 13499-1,30-F-I2-PE 200

ВЪНШНА СТЕНА ОТ ТУХЛИ

ПИРОН - ДЮБЕЛ
ЗА ТУХЛА И БЕТОН

ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ

BAUMASTER ШПАКЛОВКА

ЕМУЛСИОННИ МАЗИЛКИ
/СИЛИКОНОВА,
СИЛИКАТНА,
ПОЛИМЕРНА/

СУПЕРСТИРОФИКС
/ЛЕПИЛО/

СТЪКЛОФИБЪРНА
АЛКАЛОУСТОЙЧИВА
МРЕЖА

РЪБОХРАНИТЕЛ

EPS-F ; ETG ; GRAFIT

BAUMASTER ШПАКЛОВКА

ХАСТАРНА МАЗИЛКА
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НАЧИН НА МОНТИРАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

РАЗБЪРКВАНЕ НА ЛЕПИЛОТО

ГРУНДИРАНЕ

Лепилото се добавя към предварително
дозираната вода.

Задължително грундиране преди
мазилката и не по-рано от седем дни от
полагането на шпакловката.

НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО

НАНАСЯНЕ НА МАЗИЛКАТА

Върху измазани и равни стени лепилото се
нанася по цялата повърхност на гребен.
Върху неизмазани повърхности лепилото се
нанася по периметъра на плоскостта на ивици
и по средата на топки.

Технологичния период за нанасяне на
мазилката е седем дни след шпакловката
и един ден след грундирането.

ЛЕПЕНЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ
Плоскостите се притискват към стената и се
използва нивелир и мастар.

ДЮБЕЛИРАНЕ
Минимум 6 броя дюбела на кв/м2 ,
необходимо е дюбелите да са поне 5 см в
стената.

ПОЛАГАНЕ НА СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА
Мрежата трябва да е минимум 145 г./м2

ШПАКЛОВКА ВЪРХУ СТЪКЛОФИБЪРНА
МРЕЖА
Шпакловката се нанася с маламашка гребен
по цялата повърхност и се армира със
стъклофибърната мрежа. Ако е необходимо се
нанася втори слой шпакловка така че да се
постигне поне 3 мм дебелина на слоя.
Армираната шпакловката дава необходимата
якост на натиск върху топлоизолацията.

88

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА, ЗАЛЕПЕНА И ДЮБЕЛИРАНА

Лепило

Топлоизолационна плоча

Шпакловка
Стъклофибърна мрежа
Финишно покритие

Дюбел за закрепване на топлоизолационната плоча

Baumaster
стъклофибърна мрежа

КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

СТЕНА
Baumaster Klebespachtel

EPS-F 18 kg/m³
Дюбели 6 бр./кв.м

Хоризонтален или вертикален слой Baumaster Klebespachtel
на гребен 10 мм ( съхне 1 ден )
Метален анкер за мрежа
Метална мрежа
(100 х 100 мм, Ø 4 или 6 мм, в зависимост
от тежестта на квадрат на облицовката)
BAUMASTER МЕГА ФЛЕКС Лепило
на гребен 10 мм
Oблицовка
(предварително нанесен слой лепило
BAUMASTER МЕГА ФЛЕКС върху
обратната страна)
полагане на лепилото “мокро в мокро“
дебелина на лепилото зад облицовката
мин. 10 мм

Фугираща смес ФУГА ЛУКС
широчина на фугата от 6 до 8 мм
(Зададена от производителя на
облицовката)

ДЕТАЙЛИ ПОД И НАД ПРОЗОРЕЦ
5-6-8-10

ëåïèëî Ñóïåðñòèðîôèêñ, Baumaster - Klebespachtel
òîïëîèçîëàöèîííà ïëîñêîñò
BAUMASTER EPS-F
ôàñàäíà øïàêëîâêà Ñóïåðïëàñò , Baumaster - Klebespachtel
ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà BAUMASTER
ãðóíä çà мазилки BAUMASTER ñúîáðàçåí
ñ öâåòà íà äåêîðàòèâíàòà ìàçèëêà
мазилка BAUMASTER

ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà
BAUMASTER

“BAUMASTER”

çàâúðøâàù âîäîîòêàïâàù PVC ïðîôèë

PVC дограма

ñòîìàíåíà ñêîáà
ïîäïðîçîðå÷åí
алуминиев или

ëàìàðèíåí ïåðâàç
ëåïèëî Ñóïåðñòèðîôèêñ
“BAUMASTER”
EPS-F
òîïëîèçîëàöèîííà ïëîñêîñò
BAUMASTER EPS-F

3

ëåïèëî Ñóïåðñòèðîôèêñ , Baumaster - Klebespachtel
EPS-F

òîïëîèçîëàöèîííà ïëîñêîñò
BAUMASTER EPS-F
ôàñàäíà øïàêëîâêà Ñóïåðïëàñò , Baumaster - Klebespachtel
ñòúêëîôèáúðíà ìðåæà BAUMASTER
ãðóíä çà мазилки BAUMASTER ñúîáðàçåí
ñ öâåòà íà äåêîðàòèâíàòà ìàçèëêà

мазилка BAUMASTER
1

25

5-6-8-10

0.3

БОРД ПРИ ПЛОСЪК ПОКРИВ

ëàìàðèíåíà ïîëà

óïëúòíèòåëíà ëåíòà
ñòúêëîфибърна ìðåæà
BAUMASTER

óïëúòíèòåëíà ëåíòà

ôàñàäíà øïàêëîâêà
Ñóïåðïëàñò , Baumaster Klebespachtel
ãðóíä çà мазилки BAUMASTER
ñúîáðàçåí ñ öâåòà íà
äåêîðàòèâíàòà ìàçèëêà
àðìèðàíà öèìåíòîâà
çàìàçêà, ìèí. 4 ñì.
õèäðîèçîëàöèÿ

òîïëîèçîëàöèîííà ïëîñêîñò
BAUMASTER EPS-F

EPS-F

XPS

ëåïèëî Ñóïåðñòèðîôèêñ ,
Baumaster - Klebespachtel
ôàñàäíà øïàêëîâêà
Ñóïåðïëàñò , Baumaster Klebespachtel
стъклофибърна ìðåæà BAUMASTER

ãðóíä çà мазилки BAUMASTER
ñúîáðàçåí ñ öâåòà íà
äåêîðàòèâíàòà ìàçèëêà
мазилка “BAUMASTER”

1

25

5-6-8-10

0.3

СХЕМА НА ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО ЗА EPS-F ПЛОЧИ
И НАЧИНИ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ
ПРИ НЕРАВНИ ОСНОВИ

ПРИ РАВНИ ОСНОВИ

Топлоизолационна плоскост Baumaster EPS-F

Топлоизолационна плоскост Baumaster EPS-F

Лепилото се поставя на ивица
по края на плоскостта и три
топки в средата, като дебелината му е между 3-4 см.
След притискане на топлоизолационната плоча
към основата, лепилния слой
не трябва да надвишава 2 см.

Лепилото се поставя на гребен
(ширина на зъба 1-1,5 см)
по цялата повърхност на
плоскостта.

НАЧИН НА ПОДРЕЖДАНЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ ОТ EPS-F ВЪРХУ СТЕНАТА

Шахматно
хоризонтално
по дългата част

Застъпване
на плочите на
ъглите на сградата

BAUMASTER ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА
Елемент дюбелиране и армиране около отвори:
прозорци и врати за сгради до 28 м височина
Елементът е представен съгласно изискванията на чл.14 (15) т.2,(16)(17) от
Наредба № Iз-1971/29.10.2009г.

>20 см

Фасадна вата
клас горимост А2
с плътност ≥ 100 кг/м3

Закрепващ дюбел
клас горимост А2

>20

см

>20

см

Пирон-дюбел
клас горимост Е

Baumaster EPS F
фасаден пенополистирен
клас горимост Е

Стъклофибърна мрежа
145 гр./м2

Ивиците от каменна вата и плоскостите от EPS/XPS се залепват с
лепило клас по реакция на огън А1.
Стъклофибърната мрежа се поставя в циментов шпакловъчен слой
клас по реакция на огън А1.

BAUMASTER ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА
Елемент дюбелиране и армиране около отвори:
прозорци и врати за сгради до 28 м височина
Елементът е представен съгласно изискванията на чл.14 (15) т.1,(16)(17) от
Наредба № Iз-1971/29.10.2009г.

>20 см

Фасадна вата
клас горимост А2
с плътност ≥ 100 кг/м3

>30

см

Закрепващ дюбел
клас горимост А2

>30

см

Пирон-дюбел
клас горимост Е

Baumaster EPS F
фасаден пенополистирен
клас горимост Е

Ивиците от каменна вата и плоскостите от EPS/XPS се залепват с
лепило клас по реакция на огън А1.
Стъклофибърната мрежа се поставя в циментов шпакловъчен слой
клас по реакция на огън А1.

BAUMASTER ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА
Елемент дюбелиране и армиране около отвори:
прозорци и врати за сгради до 28 м височина
Елементът е представен съгласно изискванията на чл.14 (15) т.3,(16)(17) от
Наредба № Iз-1971/29.10.2009г.

>20 см

Фасадна вата
клас горимост А2
мин. 100 кг/м3

>50 см
Закрепващ дюбел
клас горимост А2

пирон-дюбел
клас горимост Е

Baumaster EPS
фасаден пенополистирен
клас горимост Е

Ивиците от каменна вата и плоскостите от EPS/XPS се залепват с
лепило клас по реакция на огън А1.
Стъклофибърната мрежа се поставя в циментов шпакловъчен слой
клас по реакция на огън А1.

Бележки

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО!
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Бележки

100

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В СТРОИТЕЛСТВОТО!

Централен офис:
1362 София, ул.“Траян Танев“ 97,
тел.:(02) 920 07 93,
(02) 920 06 96,
моб.тел: +359 88 874 7026

Складови бази:
Склад Варна
бул.“Девня“ 1В, моб.
тел.: +359 88 860 5095
Склад Русе
ул.“Акад. Михаил Арнаудов“3
тел./факс: (082) 842 860,
моб.тел: +359 88 238 0120
Склад к.к. Слънчев бряг
пътя Бургас - Варна, (разклона за с.Тънково)
тел.:(055) 496 129,
моб.тел: +359 88 933 9498
Склад Благоевград
моб.тел: +359 88 464 0484

Русе

Варна

София

к.к. Слънчев бряг

Благоевград

http:// oﬃce@strom21.eu

www.strom21.eu
www.izolaciq.com
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ЕДИН ПО-ВИСОК СТАНДАРТ
В СТРОИТЕЛСТВОТО

