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Валерий С и М Груп АД е един от лидерите на българския пазар в търговията 
с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи, строителна 
химия и предпазни средства.

Повече от 15 години Валерий С и М Груп АД притежава изключителните 
права на търговската марка AKFIX за българския пазар.

AKFIX е една от най-познатите и търсени марки на българския пазар. 
Разнообразният асортимент от над 450 продукта в различни категории 
е с насоченост към професионалното строителство, индустрията и хоби 
продуктите (DIY).

AKFIX обхваща пълният асортимент от продукти в следните категории:

УПЛЪТНИТЕЛИ СИЛИКОНИ

ПЯНИ

ЛЕПИЛА

ПОКРИТИЯ

АЕРОЗОЛИ





Лепила

Уплътнители и силикони

Пожароустойчиви продукти

ALLBOND
MS410
960
960P
962P
510
610
PA360
360FC
PA370
HB260
HM220
D2 
C900
C920
C950
310
320C
705
705
707
702 

C105 
202
HM208
R306
G400
710
E300
E340
E350
WA400
WA500

MS Силно залепващо
Лепило за системи с релси и корнизи за завеси
Полиуретаново лепило за топлоизолация, ръчно
Полиуретаново лепило за топлоизолация, пистолетно
Полиуретаново лепило за бетон и камък
Полиуретаново монтажно лепило
Полиуретаново експресно монтажно лепило (прозрачно)
Полиуретаново лепило за дърво
Бързо втвърдяващо се полиуретаново лепило за дърво
Експресно полиуретаново лепило за дърво (прозрачно)
Лепило хибридно за подови настилки (дърво & PVC)
Лепило термостопяемо за прави кантове
D2 PVA Лепило за рамкови конструкции
Химически анкер полиестер
Химически анкер епоксиден акрилат без стирен
Химически анкер чист епоксид
Монтажно лепило на водна основа
Лепило за корнизи на водна основа
Спрей активатор за цианоакрилатно лепило
Универсално бързосъхнещо лепило
Бързо лепило за обувки и кожа
Супер лепило цианоакрилат
Лепило секундно блистер
Спрей разтворител
Универсално контактно лепило без толуол
Силикон на пръчки
Лепило за PVC без толуол 
Лепило за гранит и мрамор
Бързо лепило за камък и мрамор
Водоустойчиво епоксидно лепило
Епоксидно лепило бързо залепващо
Епоксидно лепило течна стомана
Универсално лепило за тапети
Лепило за тапети HEAVY DUTY PREMIUM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

P636
AC607
820P

Полиуретанов пожароустойчив уплътнител
Пожароустойчив акрилен уплътнител
B1 Пистолетна пожароустойчива полиуретанова пяна

07
08
09

ALLBOND
ALLBOND
ALLBOND
ALLBOND
P635
P645
647FC
900N
905N
910N
915N
100S
100AQ
100E
AC590
AC592 
AC600
AC603
AC604
AC605
AS606
AS608

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

MS Flexi
MS Clear
MS Universal
MS Лепило уплътнител за тикови палуби
Полиуретаново лепило за строителство
Полиуретаново лепило уплътнител
Полиуретаново лепило уплътнител
Неутрален силикон за огледала
Неутрален силикон за строителство
Неутрален силикон за покриви и ВиК
Хидроустойчив неутрален силикон
100% Силикон санитарен
Силикон за аквариуми нетоксичен
Силиконов уплътнител универсален
Акрилен уплътнител за прашни повърхности
Акустичен уплътнител
Уплътнител акрилен розов
Уплътнител акрилен прозрачен
Свръх лек акрилен уплътнител за пукнатини
Акрилен уплътнител
Силиконизиран уплътнител
Акрилен уплътнител за дърво
Комплект за ремонт на стени



Полиуретанови пяни

Аерозоли

Покрития
Хидроизолационни и топлоизолационни системи

117
118
119
120
121
122
123

Спрей бои

MS Лепило за автомобилни стъкла
Полиуретаново лепило за автомобилни стъкла
Полиуретанов грунд за автомобилни стъкла
Силикон устойчив на висока температура
Почистващ спрей за спирачки и съединител
Кит за поправка на гуми
Пяна за почистване и полиране на гуми
Спрей за почистване на двигатели

125
126
127
128
129
130
131
132Автомобилни продукти - поправка, защита, грижа

Полираща паста

Индустриални продукти - поправка, защита, грижа

71
72
73
74
75
76
77
78
79

872
940
805P
805
806
888P
812P
800C

A40 MAGIC
E60
E70
E80
E90
C104
C108

C12
Индустриални кърпички

135
136

Акрилна спрей боя
Спрей боя за брони
Спрей боя инокс
Спрей боя емайл

139
140
141
142

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

EPDM Силиконов уплътнител
Битумен уплътнител
Саморазливен полиуретанов уплътнител 
Стандартна, чиста
Еко, чиста 
За контакт с питейна вода и храни 
Забавяща горенето 
Антистатична
Устойчива на абразия
Алифатна 
Полиаспартанова, мека 
Полиаспартанова, твърда 
Хибридна 
Полиуретанова водоустойчива мембрана 
Пориуретанова покривна мембрана
Полиуреа HM 80
Полиуретанов пълнител за дилатационни фуги
Лепило за изкуствена трева 
Лепило за гумени плочки и паркет 
Лепило за гумени плочки и паркет 
Грунд прозрачен
Влагоустойчив епоксиден грунд
Стандартен епоксиден грунд
Епоксиден грунд за метал
Полиуретанов биндер стандартно притискане
Полиуретанов биндер за свързване на място
Полиуретанов биндер алифатен
Пяна за пръскане на хидро и топлоизолация
Хибридна водоустойчива мембрана

907N
602
640SL
POLYUREA 1044
POLYUREA 1045
POLYUREA FA 1044
POLYUREA FR 1044
POLYUREA AS 1044
POLYUREA HP 1044
POLYUREA AL 1070
POLYUREA PA 1070 
POLYUREA PA 1005 
POLYUREA HB 1010 
PUR 450 
T 525
POLYUREA HM 80
DF 25
PU ADH 325
PU ADH 315 
PU ADH 305
PUR PRIMER 90
PRIMER 80
PRIMER S80
PRIMER M80
BINDER PU RB 205
BINDER PU RB 102
BINDER PU RB 103
SPR 230
AQUAZERO

Полиуретанова пистолетна пяна МЕГА 70л
Полиуретанова пяна с механичен вентил
Полиуретанова пистолетна пяна универсална
Полиуретанова ръчна пяна универсална
Полиуретанова ръчна пяна слаборазширяваща
Гъвкава пистолетна полиуретанова пяна
Полиуретанова пистолетна пяна зимна -12°C
Чистител за пяни
Двукомпонентна полиуретанова система за фиксиране

Корозионен инхибитор, лубрикант, защитен спрей
Кантактен спрей почистител на контакти 
Спрей за смазване против ръжда
Силиконов спрей
Спрей против искри при заварки
Спрей за премахване на етикети и остатъци от лепило
Спрей за отстраняване на боя

ALLBOND
WINDSHIELD
WINDSHIELD PRIMER
HT300
R110
R60
R70 
R76



Аксесоари
Ленти, пистолети, ръкавици

Колан за полиуретанова пяна и полиуретаново лепило за изолация
Лента хартиена DECOREX
Лента битумна хидроизолационна DECOREX
Пистолет за химически анкер DECOREX
Пистолет за полиуретанова пяна DECOREX
Пистолет за полиуретанова пяна ЕКО DECOREX
Пистолет за полиуретанова пяна ЛУКС DECOREX
Пистолет за полиуретанова пяна BEAST
Пистолет за полиуретанова пяна тефлонизиран DECOREX
Пистолет за полиуретанова пяна ХОБИ DECOREX
Пистолет за полиуретанов уплътнител DECOREX
Пистолет за силикон PVC
Пистолет за силикон алуминиев
Пистолет за силикон железен
Пистолет за силикон 
Пистолет за силикон електрически PREMIUM
Пистолет за силикон електрически PREMIUM
Ръкавици винил с пудра
Ръкавици FOUR COLOURS
Ръкавици латекс
Ръкавици, топени в нитрил BUFFALO
Ръкавици, топени в латексова пяна
Ръкавици, топени в полиуретанова пяна RTR MAX
Ръкавици, топени в латекс SAPFIRE
Ръкавици, топени в латекс STRIKE
Ръкавици, топени в латекс NEW STAR
Найлон покривен
Каска жълта DECOREX
Наколенки комплект
Маска за комфорт 50 бр.
Маска с клапан
Очила предпазни
Очила предпазни бели
Ръкохватка за ръчна полиуретанова пяна
Консуматив за полиуретанов уплътнител
Дюбел за химически анкер

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180





Повече от 4 часа 
пожароустойчивост 

според
EN 1366-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен, средномодулен полиуретанов 
уплътнител, който се втвърдява при излагане на 
атмосферна влажност и е способен да издържи 
директен пламък до определени степени.

Повече от 4 часа пожароустойчивост при определени условия, без да 
се използват материали за гасене. Притежава постоянна еластичност. 
Без огъване - Тиксотропно. Няма повърхностна лепкавост след 
пълно изсъхване. Не използвайте замърсен материал. Няма свиване. 
Подобрена стабилност при съхранение. Може да се нанася с ръчен 
пистолет и да се нанася лесно.Може да се боядисва. Втвърдява се без 
мехурчета, 25% способност за движение. Съответства на BS 6920 за 
металните водоразтворими примеси. Съответства на изискванията 
на спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED кредит EQc4.1 
«Нискоемисионни продукти» от правилото SCAQMD 1168. M2 Оценка 
на пожар според тест за радиация NF P 92-501. А + класификация на 
качеството на въздуха в затворени помещения.

P636

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ
Основа : Полиуретан
Консистенция : Тиксотропна
Механизъм за втвърдяване: Втвърдяване от влага
Плътност : 1.20-1,25г/мл
Време за залепване : 30-60мин.  (23°C and 50% R.H)
Степен на втвърдяване:  : мин. 2,5 мм/ден (23°C and 50% R.H)
Огъване : 0 мм (EN ISO 7390)
Температурна устойчивост: -40С до +90С
Температура на нанасяне: +5С до +40С

СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ
Твърдост Shore A : 35-40 След 28 дни  (ASTM C661)
Може да се боядисва : Да *
Еластично възстановяване: ≥ 70%  (ISO 7389)

СТЪКЛО - СТЪКЛО
Удължаване при скъсване: ≥ 200% (ISO8339)
Модул E100 (23 ° C)  : 0.35-0.40 N/мм2 (ISO8339)
Модул E100 (-20 ° C)  :≤ 0,60 N/мм2 (ISO8339)
 
ДУМБЪЛ ТЕСТ
Удължаване при скъсване: ≥%600 (ASTM D412)
Якост на опън : 1.5-2.0 N/мм2 (ASTM D412)

ПОЖАРО
УСТОЙЧИВ

МОЖЕ ДА СЕ 
БОЯДИСВА

25%
ЕЛАСТИЧНОСТ

Сив, черен, бял

ЦВЕТОВЕ
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ

Пожароустойчиви приложения за запечатване и залепване. 
Разширителни фуги между много различни строителни материали. 
Плъзгащи и съединителни фуги в подове. Вътрешни и външни 
приложения за пешеходни и трафик зони. Фуги между сглобяеми 
строителни материали. Уплътняване и свързване на вентилационни 
канали, улуци и тръби и т.н. За разширителни фуги между предварително 
изляти бетонни панели. Отговаря на изискванията на ISO 11600 F 25 LM.

ОПАКОВКА

Клас на 
пожароустойчивост

СЕРТИФИКАТИ

310 мл 600 мл (салам)

12 12

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Може да се
боядисва

25%
еластичност

Лесен за
използване

Пожароустойчив

М2

ПОЛИУРЕТАНОВ
ПОЖАРОУСТОЙЧИВ
УПЛЪТНИТЕЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен на водна основа пожароустойчив 
акрилен уплътнител, идеален за уплътняване на фуги, 
за да се предотврати преминаването на запалими 
газове и токсичен дим в стените и подовете.

M1 пожаробезопасност според  радиационен тест  NF P 92-501. 
Добро  прилепване към най-често използваните строителни 
материали. Лесно се прилага. Остава гъвкав. Може да се 
боядисва. Без свличане.

AC607

Основа  : Акрилна дисперсия
Консистенция  : Гладка паста рН:7,5-9 
pH  : 7.5-9
Специфично тегло  : 1,58 ± 0,03 гр/cм3 (ASTM D 792)
Време за залепване  : 15-30 мин (23°C and 50% R.H)(ASTM C 679-03)
Скорост на втвърдяване (мм / ден) : Mин.2 мм/ден (23°C and 50% R.H)
Твърдост Shore А  : 40 ± 5 Shore A
Удължаване  : > 100% (ASTM D 412)
Якост на опън  : ≥ 0,4 N/мм2 (ASTM D 412)
Температура на нанасяне : +5°C to +40°C
Свиване на обема  : %10-15 (ASTM D 412)

ПОЖАРО
УСТОЙЧИВ

МОЖЕ ДА СЕ
БОЯДИСВА

НАБЪБВАЩ

Бял

ЦВЕТОВЕ
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Уплътняване на фуги и шевове в определени области, където 
изискванията за пожароустойчивост са задължителни.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл 600 мл (салам)

12 12

Повече от 4 часа 
пожароустойчивост 

според
EN 1366-4M1

ПИСТОЛЕТЕН ВИД
ЗА ПРОФЕСИОНАЛ-

НА УПОТРЕБА

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД № 39216

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Клас на 
пожароустойчивост

Може да се
боядисва

Лесен за
използване

Пожароустойчив На водна
основа

ПОЖАРОУСТОЙЧИВ
АКРИЛЕН
УПЛЪТНИТЕЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентна, втвърдяваща се от влагата, 
саморазширяваща се, готова за употреба 
полиуретанова пяна с пропеланти, които са 
напълно безвредни за озоновия слой. В определени 
конфигурации има пожароустойчивост до 235 
минути. Висококачествена полиуретанова пяна, 
препоръчвана за уплътняващи приложения, 
където се изисква пожароустойчивост Пистолетна, 
за професионална употреба  има  висока 
производителност, лесно нанасяне

Съгласно стандарт EN 1366-4 за огнеустойчивост до 235 
минути. Ефективно уплътнение срещу дим и газ. Не съдържа 
CFC›s и H-CFC›s. Отлична способност за залепване и запълване 
Отличен монтажен капацитет и стабилност. Висок добив до 55 
литра в зависимост от температурата и влажността. Отлична 
адхезия към повечето субстрати (с изключение на Тефлон, PE 
и PP). Голям капацитет за запълване. Висока топло- и звуко 
изолация. След изсъхване може да бъде боядисвана, нарязана, 
подрязана. Няма свиване. Устойчива на мухъл и водоустойчива. 
Съответства на клас на пожар B1 (DIN 4102).

820P
B1 ПИСТОЛЕТНА
ПОЖАРОУСТОЙЧИВА
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Основа : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване : от влагата
Специфична тежест : 19±3 кг/cм3  (ASTM D1622)
Време на залепване (ширина 1 cм) : 7±3 мин (ASTM C1620)
Време за рязане (ширина 1 cm) : 30-45 мин (ASTM C1620)
Време за втвърдяване : 24 часа
Цвят на пяната : Сив
Добив на обем : ~55L (ASTM C1536)
Експанзия : до 30%
Свиване : 0 %
Пожарен клас на втвърдената пяна : B1 (DIN 4102)
Топлопроводимост : 0,036 W/m.k (при 20°C) (DIN 52612)
Сила на сгъстяване : 0,03 MPa (DIN 53421)
Абсорбция на водата : Maкс. 1 об.% (DIN 53428)
Температурна устойчивост : -40°C до +90°C
Температура на нанасяне : +5°C до +30°C
Допустима температура : +5°C до +30°C 

ПОЖАРО
УСТОЙЧИВОСТ

ДО 235 МИН.

ЕФЕКТИВНО 
УПЛЪТНЕНИЕ 

СРЕЩУ ДИМ И ГАЗ

ПИСТОЛЕТЕН ВИД
ЗА ПРОФЕСИОНАЛ-

НА УПОТРЕБА

9

Всички приложения, при които се изискват свойства за забавяне 
на огъня, като: Монтиране на рамки за врати и прозорци. 
Запълване и запечатване на празнини  и кухини. Запълване  на 
пукнатини в стените. Топлоизолация на покривна конструкция. 
Запечатване на кабелни и тръбни канали. Звукоизолационни 
и уплътняващи преградни стени. Свързване на изолационни 
материали. Многофункционална, за залепване и фиксиране.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

1000 гр

12

До 235 минути
пожароустойчивост

според
EN 1366-4

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД № 24209

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

В1
Клас на 

пожароустойчивост

Пожароустойчив

до
235 мин.

На водна
основа

ПОЖАРОУСТОЙЧИВ
АКРИЛЕН
УПЛЪТНИТЕЛ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

MS полимерно базирано, еднокомпонентно, 
висококачествено и професионално лепило с 
висока адхезионна   якост и силно първоначално 
залепване. Подходящ е за свързване на тежки 
строителни материали без използване на скоби и / 
или фиксираща лента.

Висока първоначална лепливост. Екологичен, без изоцианат, 
разтворители, киселини и елементи от халогената група. 
Отлична адхезия без грундиране към многобройни порести и 
непорести материали. Отлична еластичност, без образуване на 
мехурчета, водоустойчиво, без свиване, може да се боядисва.

ALLBOND
MS СИЛНО ЗАЛЕПВАЩО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химична база  : MS Polymer
Система за втвърдяване  : Влага
Плътност : 1.49 ± 0.03 гр/мл
Консистенция / цвят : Паста, Бяло, Черно или Сиво
Време на залепване : 15-20 мин (23°C и %50 R.H.)
Време на втвърдяване  : Прибл. 3,5 мм/ 24 ч (23°C и  %50 R.H.)
Огъване (ISO 7390) : 0 мм
Твърдост Shore А (ISO 868) : 55 ±5
Удължаване при прекъсване% (ISO 37) : ≥ % 300
Загуба на обем : < -%3 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън (ISO 37)  : 3,0-3,5 N/мм2

Натиск на срязване : 3121-3237 Pa.
Вискозитет (Pa.s)  : 3052-3166 Pa.s при 25°C
Вискозитет (cps) : 3052000- 3166000 Cps при 25°C
Топлинна устойчивост : -40 oC и +90 oC
Температура на нанасяне : +5 oC и +40 oC

СИЛНО
ПЪРВОНАЧАЛНО

ЗАЛЕПВАНЕ

ВИСОКА
АДХЕЗИЯ

ЕКОЛОГИЧЕН

11

ЛЕПИЛА

Лепилото е специално разработено като универсално лепило за 
свързване на различни строителни материали. Подходящо е за еластично 
свързване на панели, профили и други части на най-често срещаните 
основи като: камък, бетон, огледала, стъкло, гипсокартон,полиуретан, 
PVC, полиестер, пластмаси, емайл, керамика, мед, олово, цинк, алуминий 
, метали, дърво, HPL и циментови влакна и др. Общите области на 
приложение са: Елементи за облицоване на стени и таванни панели. 
Панели за звукоизолация (минерална вата, цимент от дървесна вата 
и пластмасови пени). Панели за термоизолация (PUR, PIR, PS). Огради 
и рамки в строителството. Дървени и пластмасови летви, орнаменти 
и рамки. Врати, прозоречни первази, первази и капаци. Пълни 
конструктивни елементи (като покривни и фасадни елементи) в рамки.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

12 / по поръчка

290мл / 600 мл  салам

2

”Отговаря на изискванията 
за спецификациите на 
съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с 
ниски емисии “от правилото 
SCAQMD 1168.”

ЗА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ И ПОВЪРХНОСТИ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

UV
устойчивост

Не се свива Висока залепваща
способност

Може да се
боядисва

SHORE A55

КОД № 24243



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно, висококачествено и 
професионално лепило с висока адхезивна якост и 
първоначално лепене. Подходящо е за залепване на 
релси за завеси и завеси без използване на винтове 
и / или фиксираща лента.

Еднокомпонентно, бързо втвърдяващо , лесно за употреба. Особено 
подходящо за корнизи без използване на скоби и / или винтове. Мощна 
адхезия към бетонни и каменни вариации. Подходящо за употреба 
при интериорни и екстериорни приложения. Отлична устойчивост на 
атмосферни условия. Икономично, практично и лесно за използване.

MS410

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСОКА
АДХЕЗИЯ

БЕЗ ПОВЕЧЕ
СКОБИ И 

ВИНТОВЕ

БЪРЗО И ЛЕСНО
ЗА УПОТРЕБА

12

ЛЕПИЛА

Особено подходящ за корнизи без използване на скоби и / или винтове.
За прагове , первази , цокли , корнизи и покривни плочи,За дървени 
панели и каси в строителството.За цялостно изграждане на елементи в 
рамки.Корнизните релси за завеси няма да могат да бъдат използвани 
докато лепилото не изсъхне напълно.

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

12

290 мл 

2

Химическа основа  : MS Polymer
Система за втвърдяване  : Влага
Плътност  : 1.49 ± 0.03 гр/мл
Консистенция / цвят  : Паста, Бяло, Черно или Сиво
Време на залепване : 15-20 мин (23°C и %50 R.H.)
Време на втвърдяване  : Прибл. 3,5 мм/ 24 ч (23°C и %50 R.H.)

Огъване (ISO 7390)  : 0 мм
Твърдост A Hardness (ISO 868): 55
Удължаване при прекъсване % (ISO 37) : ≥ % 300
Загуба на обем : < -%3 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън (ISO 37)  : 3,0-3,5 N/мм2

Натиск на срязване  : 3121-3237 Pa.
Вискозитет (Pa.s)  : 3052-3166 Pa.s при 25°C
Вискозитет (cps)  : 3052000- 3166000 Cps при 25°C
Топлинна устойчивост : -40oC и +90oC
Температура на нанасяне  : +5oC и +40oC

МНОГО
ИКОНОМИЧНО

”Отговаря на изискванията 
за спецификациите на 
съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с 
ниски емисии “от правилото 
SCAQMD 1168.”

КОД № 39217

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесно за
използване

Висока залепваща
способност

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

Емисии на ЛОС

Не се свиваБез скоби
и винтове

ЛЕПИЛО ЗА СИСТЕМИ С РЕЛСИ 
И КОРНИЗИ ЗА ЗАВЕСИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Еднокомпонентна аерозолна полиуретанова 
лепилна пяна, която бързо се втвърдява от влагата. 
Осигурява  много бързо и силно залепване 
на различни строителни материали, особено 
препоръчително за топлоизолационни системи.

Силна адхезия към термо панели от полистирол (XPS и EPS). Готова 
за механично закрепване до два часа. Много икономична. Готова за 
употреба в аерозолна кутия. До 14 м2 лепене на панели за топлоизолация 
за всяка кутия. Минимално разширение . След изсъхване няма по-
нататъшно разширение и свиване. По-лек материал в сравнение със 
сухите лепила, който се използват в топлоизолационните системи. Без 
повече допълнителни тежести за сградата. В зависимост от влажността 
и температурата.Клас на пожароустойчивост: E (съгласно EN 13501-1, 
отнася се за B2 за DIN 4102). Може да се използва при ниска температура 
като 0 ° C. Не съдържа пропилантни газове, които са вредни за озоновия 
слой.

960
ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, РЪЧНО

13

Най-добра за монтиране на топлоизолационни панели и 
запълване на празнини по време на нанасянето на лепилото 
Също така се препоръчва за свързване на дървесни строителни 
материали с бетон, метал и др. Монтаж и изолация на рамки на 
прозорци и врати.

СЕРТИФИКАТИ

900 гр

12

МОЩНА
АДХЕЗИЯ

МНОГО
ИКОНОМИЧНО

ДО 14 м2 С ЕДНА 
ОПАКОВКА 

 

ЛЕПИЛА

Основа : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : от влагата
Специфична тежест  : 22±3 кг/м3 (ASTM D1622)
Време за залепване (ширина 1 см): 6±2 мин (ASTM C1620)
Време за рязане (ширина 1 см): 20-45 мин (ASTM C1620)
Време за втвърдяване : 24 часа
Цвят на пяната  : Светло розов
Добив Обем  : 45-55 л (ASTM C1536)
Добив  : = ~14 м2

Удължаване при скъсване  : 13,6%
Клас на пожароустойчивост  : B2, E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Разширяване на обема (при стена): Минимално <10%
Сила на свиване  : 0,03 MPa (DIN 53421)
Якост на опън  : 12,1 N/ cм2

Температурна устойчивост  : -40°C до +100°C
Температура на нанасяне  : 0°C до +30°C 

ОПАКОВКА

КОД № 35338

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Емисии на ЛОС

Клас на 
пожароустойчивост

Пожароустойчиво

В2

до
14 м2

Икономично



Еднокомпонентна аерозолна полиуретанова 
лепилна пяна, която бързо се втвърдява от влагата. 
Осигуряване на много бързо и мощно сцепление 
за различни строителни материали, особено 
препоръчително за топлоизолационни системи.

Силна адхезия на термо панели от полистирол (XPS и EPS). Готова за 
механично закрепване до два часа. Икономична. Готова за употреба 
в аерозолна кутия. До14 м2 адхезия на панела за топлоизолация за 
всяка опаковка. Минимално разширение по време на периода на 
изсъхване. След изсъхване няма по-нататъшно разширение и свиване. 
По-лек материал в сравнение със сухите лепила, който се използват в 
топлоизолационните системи. Без допълнителни тежести за сградите. В 
зависимост от влажността и температурата. Клас на пожароустойчивост: 
E (съгласно EN 13501-1, отнася се за B2 за DIN 4102). Може да се използва 
при ниска температура като 0 ° C. Тя не съдържа пропелантни газове, 
които са вредни за озоновия слой.

960P

14

Най-добра за монтиране на топлоизолационни панели и 
запълване на празнини по време на нанасянето на лепилото 
Също така се препоръчва за свързване на дървесни строителни 
материали с бетон, метал и др. Монтаж и изолация на рамки на 
прозорци и врати.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

900 гр

12

МОЩНА
АДХЕЗИЯ

МНОГО
ИКОНОМИЧНО

ДО 14м2

С ЕДНА 
ОПАКОВКА

 

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : от влагата
Специфична тежест  : 21±3 кг/м3 (ASTM D1622)
Време за залепване (ширина 1 см): 6±2 мин (ASTM C1620)
Време за рязане (ширина 1 см): 20-45 мин (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 24 часа
Цвят на пяната  : Светло розов
Якост на срязване  : 82 кг/см²
Добив Обем  : 45-55 л (ASTM C1536)
Добив  : до 14 м2

Клас на пожароустойчивост  : B2, E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Разширяващ се обем  : % макс.10
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C) (DIN 52612)
Сила на свиване  : 0,03 MPa (DIN 53421)
Водопоглъщане  : макс. 1 об.% (DIN 53428)
Температурна устойчивост  : -40°C до +100°C
Температура на нанасяне  : 0°C до +30°C 

ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

           сухо лепило 960Р
подготовка на продукта                  15 мин. 1 мин.
тегло          1 торба=25 кг               1 флакон=900 гр          
инструменти        кофи, бъркалки                 пистолет
вода и електричество                    да    не
дюбелиране                 2 дни  2 часа
пълно втвърдяване                28 дни 24 часа
разход на време          4 м2 за 1 час                    28 м2 за 1 час 

ЛЕПИЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВО
НА АТМОСФЕРНИ

ВЛИЯНИЯ

КОД № 27397

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Пожароустойчиво

Клас на 
пожароустойчивост

Емисии на ЛОС

В2

до
14 м2

Икономично

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ПИСТОЛЕТНО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полиуретаново лепило за зидане с бетонови, 
керамични и каменни тухли и уплътняване. 
Професионален тип,  пистолетно, готово за употреба 
лепило-пяна. Специално проектирано да свързва 
конструктивни елементи като аерирани блокове и 
различни видове тухли.

Еднокомпонентно, бързо съхнещо, лесно за използване лепило-пяна. 
Залепва блокове и камъни в строителството. Силна адхезия при редуващи 
се бетон и камъни. Подходящо за употреба при външни и вътрешни 
приложения. Забележителна устойчивост на атмосферни условия. Не 
образува топлинни мостове, благодарение на отличната топлоизолация. 
По-икономично, практично и лесно за използване.Без разширяване в 
периода на изсъхване. Без по-нататъшно разширяване или свиване след 
изсъхване. Без допълнителна тежест за сградите. Използваемо при ниска 
температура, например 0 °C. Не съдържа никакви пропелантни газове, 
които са вредни за озоновия слой.

962P

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : от влагата
Време за залепване  : 5-8 мин (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 24 часа
Цвят на пяната  : Светло жълт
Метричен добив  : 120 метра при (1.3 cм)
Срок на годност : 12 месеца
Клас на пожароустойчивост  : B3 (DIN 4102-1)(EN 13501-1)
Якост на срязване  : >12 MPa
Температурна устойчивост  : -40°C до +90°C
Температура на нанасяне : +5°C до +30°C

ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

МОЩНА
АДХЕЗИЯ

15

Залепва структурни блокове на не носещи вътрешни стени. Използва 
се когато има нужда от фиксирано постоянно позициониране на 
каменни или бетонови изделия. Бетонни настилки/ плочи. Сегментни 
подпорни стени и колони. Отливки от камък. Релефни блокове и 
тухли. Пенополистиролови панели. Порести леки бетонни елементи. 
Декоративни сглобяеми елементи. Естествен и произведен камък. 
Залепва тухли, газобетонни блокове, клинкерни блокове, пемзени  
блокове, гипсови блокове и гипсови плоскости. За приложения, където 
е необходимо минимално разширяване. Монтаж и изолация на рамки на 
прозорци и врати.

1. Спестява до 50% от стойността.
2. Спестява до 50% от времето за работа.
3. Спестява до 50% от транспорта.
4. Готово за употреба и лесно за използване.
5. Без допълнително утежняване на сградата.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

ПРЕДИМСТВА НА ЛЕПИЛОТО 962Р 
ПРЕД СУХИТЕ ЛЕПИЛА

12

900 гр

ЛЕПИЛА

УСТОЙЧИВО
НА АТМОСФЕРНИ

ВЛИЯНИЯ

КОД № 39218

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Емисии на ЛОС

Бързо
залепване

Без експанзия

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО
ЗА БЕТОН, КАМЪК И ТУХЛИ



ОПАКОВКА

12

310 мл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно бързо втвърдяващо се 
полиуретаново лепило. Благодарение на 
способността си за свързване към всички 
обикновени строителни материали с висока 
здравина на свързване, няма да имате нужда от 
гвоздей или винтове.

Малко време за притискане. Изключително висока якост на 
свързване на различни основи като дърво, MDF, бетон. Бързо 
втвърдяване. Добри запълващи свойства. Тиксотропно, не се 
стича, идеално за вертикални фуги. Лесно за използване. Не се 
свива. Отлична устойчивост на влага и климатични условия. Без 
съдържание на разтворители. Може да се използва при леко 
влажни субстрати.

510

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16

Подходящ за употреба в строителни и ремонтни работи, където 
е необходима постоянна здрава връзка между порести-порести 
и поресто-непорести повърхности. Може да се използва за 
залепване към различни видове строителни материали като 
дърво, MDF, бетон, метал, полистирол и полиуретанова пяна, 
мрамор, гранит и керамика и др.

ИДЕАЛНО
ЗА ВЕРТИКАЛНО

ЗАЛЕПВАНЕ

МАЛКО ВРЕМЕ
ЗА ПРИТИСКАНЕ

НИСКА 
КОНСУМАЦИЯ

ИКОНОМИЧНО

Основа  : Полиуретанов преполимер
Плътност  : 1.30 ± 0.03 гр/мл
Време за залепване  : 5 – 10 мин. (при 23°C и %50 R.H.)
Консистенция  : Тиксотропна
Свиване  : Няма
Време на притискане  : 15 – 20 мин.
Температурна устойчивост  : -20 oC до +70 oC
Температура на нанасяне  : +5 oC до +35 oC
Максимална якост на срязване: (бук - бук)
След 15 минути  : > 35 кг/cм2

След 24 часа : > 70 кг/cм2

4D КЛАС
НА 

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ЗАЛЕПВАЩО
МАЛКО ВРЕМЕ

ЗА ПРИТИСКАНЕ

ОСИГУРЯВА 
БРИЛЯНТНО ВИСОКА 

ЛЕПЛИВОСТ

ЛЕПИЛА

КОД № 22562

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Не се свива За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

СЕРТИФИКАТИ

Клас на 
водоустойчивост

ПОЛИУРЕТАНОВО
МОНТАЖНО ЛЕПИЛО



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно бързо втвърдяващо се 
полиуретаново лепило. То съчетава висока якост 
на залепване с бързо втвърдяване. Използва се 
за залепване на почти всички общи строителни 
материали.

Бързо втвърдяване. Малко време на притискане. Прозрачно. 
Изключително висока якост на свързване на много видове 
повърхностти. Тиксотропно, не се стича, идеално за вертикални 
приложения. Ниска консумация, икономично. Добри свойства 
за запълване. Съответства на D4 клас на водоустойчивост 
съгласно DIN EN 204. Лесно за употреба. Много добра 
устойчивост на химикали. Отлична устойчивост на влага и 
климатични условия. Не се свива. Лека миризма.Може да се  
използва  при леко влажни повърхности.

610

Основа  : Полиуретанов преполимер
Цвят  : Прозрачен
Плътност  : 1.13 ± 0.03 гр/мл
Време за залепване  : 5 – 10 мин. (при 23°C и %50 R.H.)
Консистенция  : Тиксотропна
Потребление  : Прибл. 150 гр/м2

Свиване  : Няма
Време на притискане  : 15 – 20 мин.
Температурна устойчивост  : -20oC до +80oC
Температура на нанасяне  : +5 oC до +35 oC
Максимална якост на срязване: (бук - бук)
След 15 мин  : > 50 кг/см2

След 24 часа  : > 100 кг/cм2

След 7 дни  : ≈ 120 кг/cм2 (DIN EN 205)
След 7 дни при 80oC  : ≈ 100 кг/cм2 (WATT 91)

4D КЛАС
НА 

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ЗАЛЕПВАЩО
МАЛКО ВРЕМЕ

ЗА ПРИТИСКАНЕ

ОСИГУРЯВА 
БРИЛЯНТНО ВИСОКА 

ЛЕПЛИВОСТ

17

Подходящ за употреба в строителни и ремонтни работи, където 
е необходима постоянна здрава връзка между порест-порест 
и порест-непорест повърхности. Може да се използва за 
свързване към различни видове строителни материали като 
дърво, MDF, бетон, метал, полистирол и полиуретанова пяна, 
мрамор, гранит и керамика и др.

ОПАКОВКА

12 30

310 мл 50 мл

ЛЕПИЛА

ПОЛИУРЕТАНОВО ЕКСПРЕС-
НО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО
(ПРОЗРАЧНО)

КОД № 27509 - 310 мл
КОД № 28049 - 50 мл

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Бързо
втвърдяващо

Кратко време
за стягане

Клас на 
водоустойчивост

ПОЛИУРЕТАНОВО
МОНТАЖНО ЛЕПИЛО



ОПАКОВКА

12 1 1

650 гр 25 кг 6 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно, бързо втвърдяващо се течно 
полиуретаново лепило. То притежава висока 
водоустойчивост и здравина на свързване.

Лесно нанасяне, нисък вискозитет. Висока здравина на 
залепване Водоустойчиво (D4-DIN EN204). Може да се използва 
на леко влажни повърхности. Устойчиво на температурни 
разлики. Устойчиво на влага и химикали.

PA360

18

Закрепване и залепване на дървени елементи към други 
порести и непорести елементи като дърво, метал, бетон, 
пенополистирол и др. Производство на мебели и лодки. Всички 
приложения, които се нуждаят от висока водоустойчивост.

СИСТЕМА
ЗА ИЗСЪХВАНЕ

ОТ ВЛАГАТА

ДОБРА ЗДРАВИНА
ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ

D4 КЛАС НА 
ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Цвят  : Светло кафяв
Систева за втвърдяване  : от влага
Плътност  : 1,10 гр/мл ± 0,05 (ASTM D1875)
Вискозитет  : 5000-15000cp cps при 20°C (шпиндел No 4, 12 rpm)

Време на залепване  : 25-50 мин (23 °C и 50% R.H.) (ASTM C679)
Потребление  : Прибл. 150 мл/м2

Време на компресия  : мин. 2 часа
Водоустойчивост  : клас (D4-DIN EN204)
Температурна устойчивост  :-30 °C до +100 °C
Температура на нанасяне : +5 oC до +35 oC

ЛЕПИЛА

КОД № 15307

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Клас на 
водоустойчивост

Водоустойчиво лесен за
използване

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО
ЗА ДЪРВО

25 кг; 6 кг

Висока якост
на свързване



ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно, бързо съхнещо, течно 
полиуретаново лепило. Притежава висока 
устойчивост на вода и висока залепваща сила. Клас 
на водоустойчивост D4.

Лесно приложение, с нисък вискозитет. Висока якост на 
залепване. Бързо изсъхване. Водоустойчиво (D4-DIN EN 
204). Може да се използва върху леко влажни повърхности. 
Устойчиво на екстремални температури. Устойчиво на влага и 
химикали.

360FC

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : от влага
Цвят  : Светло кафяв
Плътност  : 1,10 гр/мл ± 0,05 (ASTM D1875)
Вискозитет  : 5000-15000cp cps при 20°C (шпиндел No 4, 12 rpm)

Време на залепване  : 5-15 мин. (23 °C и 50% R.H.) (ASTM C679)

Потребление  : Прибл. 150 мл/м2

Време на компресия  : най-малко 15 мин.
Водоустойчивост  : отлична (D4-DIN EN204)
Температурна устойчивост  :-30 °C до +100 °C
Температура на нанасяне  : +5 oC до +35 oC

УПОТРЕБА С 
ИЛИ БЕЗ ПРЕСА

ПОДХОДЯЩО ЗА ШИРОКА 
УПОТРЕБА ОТ СТРОИ-

ТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

НЕ СЕ ВЛИЯЕ
ОТ ВЛАГА

19

Фиксиране и залепване на дървени елементи към други 
различни порести и непорести елементи като дърво, метал, 
бетон, пенополистирол т.н. Производство на мебели и лодки. 
Всички приложения за лепене, които се нуждаят от по-голяма 
водоустойчивост.

12

150 гр

ЛЕПИЛА

КОД № 39639

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Клас на 
водоустойчивост

Водоустойчиво Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Не се свива

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩО СЕ 
ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО 
ЗА ДЪРВО

Висока якост
на свързване



ОПАКОВКА

12 12

560 гр 25 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно, бързо съхнещо, течно 
полиуретаново лепило. Притежава висока 
устойчивост на вода и голяма залепваща якост.

Бързо втвърдяване. Малко време за притискане. 
Прозрачно. Изключително висока якост на залепване на 
много видове повърхности. Съответства на D4 клас на 
водоустойчивостсъгласно DIN EN 204. Лесно за употреба. Много 
добра устойчивост на химикали. Отлична устойчивост на влага 
и климатични условия. Не се свива. Лека миризма. Може да се 
използва за леко влажни повърхности.

PA370

20

Фиксиране и залепване на дървени елементи към други 
различни порести и непорести елементи като дърво, метал, 
бетон, пенополистирол т.н. Производство на мебели и лодки. 
Всички приложения за лепене, които се нуждаят от по-голяма 
водоустойчивост.

СИСТЕМА
ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ

ОТ ВЛАГАТА

ДОБРА ЗДРАВИНА
ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ

D4 УСТОЙЧИВОСТ
НА ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Цвят  : Прозрачен
Система за втвърдяване  : от влага
Плътност  : 1.10 гр/мл ± 0.05 (ASTM D1875)
Вискозитет  : 3000 ± 1000cp cps при 20°C (шпиндел No 4, 12 rpm)

Температурна устойчивост  :-30 °C до +100 °C
Време за залепване  : 5-15 мин. (23 °C и 50% R.H.) (ASTM C679)

Потребление  : Прибл. 150 мл/м2

Време на компресия  : най-малко 15 мин.
Водоустойчивост  : отлична (D4-DIN EN204)

ЛЕПИЛА

КОД № 33812

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ДОБРА ЗДРАВИНА
ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ

ЛЕСНО
ЗА НАНАСЯНЕ

Бързо
втвърдяващо

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Не се свива

Клас на 
водоустойчивост

ЕКСПРЕСНО ПОЛИУРЕТАНО-
ВО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО 
(ПРОЗРАЧНО)

25 кг

Висока якост
на свързване



ОПАКОВКА

1 1

8 кг 15 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно универсално еластично лепило 
за подове, базирано на хибридни технологии. 
Благодарение на хибридната технология то е 
разтворимо, без изоцианат и вода. То осигурява 
изключителна ефективност на ивици и мозаечен 
паркет, подови дъски и подове от дървени блокове 
върху порести и непорести повърхности.

Готово за употреба. Не се изисква смесване. Без миризма на 
закрит. Нетоксично, екологично. Поставете устойчиви върхове, 
когато го нанасяте с назъбена мистрия. Подходящ за системи 
за подово отопление. Постоянно гъвкав. Бързо натрупване 
на крайната свързваща якост. Без разтворители, изоцианат  и 
вода. Много лесно за  нанасяне.

HB260

21

Подходящо е за свързване на много различни видове подове, 
включително ивици и мозаечен паркет, подови настилки 
и подове от дървени блокове върху порести и непорести 
повърхности.

 

AKKİM YAPI KİMYASALLARI 
SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 

Z-155.10-471 
Emissionsgeprüftes 

Bauprodukt nach DIBt-
Grundsätzen 

Emission tested building 
product according to DIBt 

principles 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химична основа  : Хибриден полимер
Система за втвърдяване  : Влага
Плътност  : 1.46 ± 0.003 гр/мл
Консистенция / Цвят  : Хомогенна паста / Бежов
Време на образуване на обшивка: 40±10 (23 °C, 50%R.H.)
Скорост на втвърдяване  : Мин. 2,5 мм/ден (23 °C, 50%R.H.)
Разтегливост (ISO 7390)  : Няма
Твърдост по Shore A (ISO 868) : 40-50
Удължение при прекъсване % (ISO 37): Мин. 150%
Загуба на обем (EN ISO 10563): < 3%
Якост на опън (ISO 37)  : Мин. 1,5 N/мм2

ЛЕПИЛА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

СИСТЕМА
ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ

ОТ ВЛАГАТА

ДОБРА ЗДРАВИНА
ПРИ ЗАЛЕПВАНЕ

ЛЕСНО
ЗА НАНАСЯНЕ

лесен за
използване

Висока залепваща
способност

Емисии на ЛОС

ЛЕПИЛО ХИБРИДНО ЗА 
ПОДОВИ НАСТИЛКИ
(ДЪРВО & PVC) 

Екологично
чист

Без мирис



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Синтетична смола за общо предназначение и 
термопластично лепило на база EVA.

Използва се за слепване на кантове с прави контури, за 
покритие и големи залепващи операции при всички видове 
машини за вътрешно и външно слепване на кантове, а също и 
за ръчни машини. Това е лепило с малко време за експониране. 
Подходящо е, когато се изисква незабавно залепване. 
Екологично чисто. Икономично. С висока якост. Без лепкави 
повърхности. Без миризма. Лесно за използване.

HM220
ЛЕПИЛО ТЕРМОСТОПЯЕМО
ЗА ПРАВИ КАНТОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят  : Естествен
Консистенция  : Гранулиран
Точка на омекване  : 90°C ± 3 (пръстен и топка) (ASTM E28)
Специфична тежест  : 1,28 гр/см3 (ASTM D792)
Температурен вискозитет  : 100000mPas при 200oC (ASTM D3236)
Отворено време  : 45 - 50 секунди
Температура на резервоара  : 180 – 200ºC
Температура на ролката  : 200 – 220ºC
Скорост на захранване  : 10 – 27 м / мин.
Водоустойчивост  : Отлична
Налягане на ролката  : 3–5 кг. / cм²

ЗА ПРАВИ
КАНТОВЕ

 ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТО

ИКОНОМИЧНО

22

Температурата на околната среда трябва да е около 15 °C по 
време на процеса на прилагане, влажността на въздуха трябва 
да е 65-75%, а влажността на продукта трябва да е 8-10%, 
лепилото трябва да се прилага към едната повърхност на 
материала, за да се залепи. 

ОПАКОВКА

1

25 кг

180ºC 200ºC

ЕКОЛОГИЧНО

ПРОЗРАЧНО
СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ

МОЖЕ ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА ВЪРХУ

ВЛАЖНО ДЪРВО

ЛЕПИЛА

КОД № 33903

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Клас на 
водоустойчивост

Лесен за
използване

Висока залепваща
способност

ИкономичноВисока якост
на свързване



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Водно лепило на базата на емулсия на 
поливинилацетатен хомополимер. Специално е 
разработено, за да отговаря на EN 204 (D2).

Висока сила на залепване на много видове повърхности. На 
водна основа. Лесно за приложение. След изсъхване става 
прозрачно.

D2

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Винил ацетатен полимер
Консистенция  : Бяла вискозна течност
Плътност  : 0.96 гр/мл
Твърдо вещество %  : % 41 ± 1
Мин. t°C на тънък слой  : 10°C
Време за нанасяне  : 15-20 минути (20°C)
Свободен мономер  : макс. 0,5
Клас на водоустойчивост  : D2 (DIN EN 204)
Вискозитет  : 14400±1800cps cps при 20°C (шпиндел No 6, 20 rpm)

Съдържание на влага  : 8 - 12 %, ако е по-голямо времето за   
в дървесината притискане се увеличава
Налягане на лепилото за твърда дървесина: 9 - 12 kg/cm2

pH  : 5-6
Потребление  : 70 - 130гр/м2

ЕКОЛОГИЧНО

ПРОЗРАЧНО
СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ

МОЖЕ ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА ВЪРХУ

ВЛАЖНО ДЪРВО

23

Подходящи за лепене на дървесина, декоративни ламинати, 
ПДЧ, табла и т.н., които имат ограничено излагане на висока 
влажност.

ОПАКОВКА

12 4 1 1

500 гр 3 кг 10 кг 30 кг

ЛЕПИЛА

КОД № 33856 - 500 гр
КОД № 33857 - 3 кг
КОД № 33902 - 10 кг

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесен за
използване

Висока залепваща
способност

Екологично
чист

Прозрачно
след изсъхване

D2 PVA ЛЕПИЛО
ЗА РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ
 

3 кг; 10 кг; 30 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полиестерна инжекционна смес за общо 
предназначение за твърди и кухи подпори с кратко 
време за втвърдяване. Подходящ е за използване 
в бетонни, перфорирани тухли и кухини и много 
други приложения.

Подходящ за твърди и кухи конструкции. Високо съдържание 
на твърдо вещество. Лесно се инжектира. Тиксотропно, може 
да се прилага във вертикална и хоризонтална посока. Бързо 
втвърдяване

C900
ХИМИЧЕСКИ АНКЕР
ПОЛИЕСТЕР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Ненаситен полиестер
Цвят  : Светло сиво (Компонент A:бежов; Комп. B:черен)

Плътност  : 1,70 кг/л при 20 ⁰C 

ЗА ФИКСИРАНЕ 
В МАСИВНИ

И КУХИ СТРУКТУРИ

ЛЕСЕН
ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

ЗА ВЕРТИКАЛНИ
И ХОРИЗОНТАЛНИ

ПОВЪРХНОСТИ

24

Приложение с ниско до средно натоварване в твърди  и кухи 
подпори. Застопоряване на врати, перила, ролетни щори, 
стъкла, антени, конзоли, кабелни табла и др.

ОПАКОВКА

12 12

345 мл 300 мл

Кухи тухли Бетон

СИЛНА ФИКСАЦИЯ, ПОДХОДЯЩ
ЗА ШПИЛКИ И АРМАТУРНИ 

ПРЪТОВЕ В ОБИКНОВЕНИ
И КУХИ КОНСТРУКЦИИ

БЕЗ СТИРЕН,
С МНОГО ЛЕКА 

МИРИЗМА

ЛЕСЕН ЗА
ИНЖЕКТИРАНЕ 

ЛЕПИЛА

КОД № 29692 - 300 мл
КОД № 35495 - 345 мл

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесен за
използване

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Бързо
втвърдяващо

Тиксотропно



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Основа  : Епокси акрилатна смола
Цвят  : Светло сиво (Компонент A:бежов; Комп. B:черен)

Плътност  : 1,80 кг/л при 20 ⁰C 

ОПАКОВКА

Високоефективен епоксиден акрилатен 
инжекционен разтвор без стирол за твърди и кухи 
подпори с кратко време за втвърдяване. Подходящ 
е за употреба в бетонни, каменни, перфорирани 
тухли и кухини и има много широк спектър от 
приложения.

Подходящ за шпилки и арматурни прътове в обикновени и кухи 
конструкции. Без стирен с много лек мирис. Лесно се избутва и 
инжектира. Тиксотропно, може да се прилагат във вертикална и 
хоризонтална посока.

C920
ХИМИЧЕСКИ АНКЕР
ЕПОКСИДЕН АКРИЛАТ БЕЗ СТИРЕН

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25

За товароносещи приспособления за тежък товар от твърди 
камъни и бетон. Закрепване на анкерни пръчки, резбови 
пръстени, арматурни прътове, профили и др. Приложения 
за средно натоварване в кухи тухли. Фиксиране на; Дървени 
конструкции, метални конструкции, метални профили, 
санитарни фитинги, тръбни връзки, покриви, фасади, кабелни 
тави, парапети, стълбища, врати, прозоречни елементи.

СИЛНА ФИКСАЦИЯ, ПОДХОДЯЩ
ЗА ШПИЛКИ И АРМАТУРНИ 

ПРЪТОВЕ В ОБИКНОВЕНИ
И КУХИ КОНСТРУКЦИИ

БЕЗ СТИРЕН,
С МНОГО ЛЕКА 

МИРИЗМА

ЛЕСЕН ЗА
ИНЖЕКТИРАНЕ 

Кухи тухли Бетон

12

345 мл

ЛЕПИЛА

КОД № 35336

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесен за
използване

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Бързо
втвърдяващо

Без стирен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Двукомпонентна система (със съотношение при 
смесване 1:1) на базата на чисти епоксидни смоли, 
без стирен, приложим в напукан и не напукан бетон 
с шпилки и арматурно желязо. Работи във влажни и 
пълни с вода отвори.

Работи във влажни и наводнени дупки. Не се свива, може да се 
използва в големи отвори. Подходящ за армиране на шпилки в 
равни конструкции. Без стирен, много лек мирис. Тиксотропно, 
може да се прилага както във вертикална, така и в хоризонтална 
посока. Бързо втвърдяване.

C950

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Епокси / Система от алифатни амини
Цвят  : Светло сиво 
   (Компонент A:бяло; Комп. B:черно)
Плътност : 1,60 кг/л при 20 ⁰C

ВИСОКА
ЗДРАВИНА

БЕЗ СТИРЕН

БЪРЗО
ВТВЪРДЯВАНЕ

26

За товаро носещи приспособления за тежък товар в твърди 
камъни и бетон. Ремонт на  бетонни компоненти. Закрепване 
на анкерни пръчки, резбови пръстени, арматурни прътове, 
профили и др. Приложения за средно натоварване в кухи тухли.
• Фиксиране на:
- Дървени конструкции - Метални конструкции - Метални 
профили - Санитарни принадлежности - Тръбни връзки - 
покриви - Фасади - Кабелни тави - Парапети - Стълби - Врати 
- Елементи за прозорци

ОПАКОВКА

12

400 мл

Кухи тухли Бетон

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР
ЧИСТ ЕПОКСИД ОСОБЕНО ПОДХО-

ДЯЩО ЗА ГРУБИ
ПОВЪРХНОСТИ

ЗА ВЪТРЕШНИ 
И ВЪНШНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛЕПИЛА

КОД № 35337

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Не се свива За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Висока якост
на свързване



Основа  : Акрилна дисперсия
Плътност  : 1.40 ± 0.03 гр/см3 (ASTM D 1875)
Време за залепване  : 30-40 минути (при 25 °C и %50 R.H.)  
  (ASTM C 679)
Скорост на втвърдяване  : 1-2 мм/ден (при 25 °C и %50 R.H.)
Температурна устойчивост  : -10°C до +80°C
Температура на нанасяне  : +5°C до +40°C
Максимална якост на срязване: (бук - бук)
След 6 часа  : > 40 кг/cм2

След 24 часа  : > 70 kgf/cm2

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лепило на водна основа, използвано за свързване на 
многобройни строителни материали. То е особено 
подходящо за хора имащи домашни любимци тъй 
като съдържанието е без разтворители. Висока 
якост на залепване. Може да бъде боядисвано.

Акрилна основа на дисперсията. Добър капацитет за запълване 
на празнини при груби повърхности. Подходящ както за 
вътрешни, така и за външни приложения. Устойчиво на 
атмосферни влияния. Може да се боядисва.

310

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27

Свързващи материали като дърво, не полирани камъни, бетон, 
мазилка, плочки, панели, синтетични строителни материали и 
др. Монтаж на дървени конструкционни елементи, дървени 
и гипсови панели, гипсови орнаменти. Монтиране на 
декоративни дървени орнаментни. Ремонт на пукнатини в гипс. 
Бързи ремонти на стени и гипс.
Подходящи повърхности: MDF, дърво, пенополистирол,
бетон, зидария, плочки, керамика, камък, гипсокартон.

ЕКОЛОГИЧНО
БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ

ОСОБЕНО ПОДХО-
ДЯЩО ЗА ГРУБИ
ПОВЪРХНОСТИ

ЗА ВЪТРЕШНИ 
И ВЪНШНИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ

24 36 1

310 мл 250 гр 25 кг

ЛЕПИЛА

КОД № 14646

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения
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Висока залепваща
способност

Може да се
боядисва

Екологично
чист

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО
НА ВОДНА ОСНОВА

25 кг

Висока якост
на свързване
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Основа  : Акрилна дисперсия
Плътност  : : 1.70 ± 0.03 гр/см3 (ASTM D 1875)
Време за залепване  : 30-40 минути (при 25 °C и %50 R.H.)  
 (ASTM C 679)
Скорост на втвърдяване  : 1-2 мм/ден (при 25 °C и %50 R.H.)
Температурна устойчивост  : -10°C до +80°C
Температура на нанасяне  : +5°C до +40°C
Максимална якост на срязване: (бук - бук)
След 6 часа  : > 25 кг/cм2

След 24 часа  : > 50 кг/cм2

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Премиум формула с отлична начална залепваща 
сила, която се използва при монтажа на декоративни 
корнизи и  панели от полистерол . Също така 
осигурява добра производителност с гипсокартон и 
декоративни материали. Може да се боядисва.

Силно първоначално залепване. Както вертикално, така и 
хоризонтално приложение. На водна основа. Без мирис и 
разтворители. Може да се боядисва.

320C

За монтаж на декоративни корнизи и панели от полистирол. 
Подходящ за материали като керамични плочки, тухли, пяна, 
филцове и др. За залепване на гипсокартон и декоративни 
материали. За залепване на дървените конструктивни 
елементи.

ЗА МОНТАЖ НА 
ДЕКОРАТИВНИ 

КОРНИЗИ

ЛЕСЕН ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ

СИЛНА ПЪРВОНА-
ЧАЛНА СПОСОБНОСТ

ЗА ЗАЛЕПВАНЕ

УВЕЛИЧАВА СИЛАТА
НА ЗАЛЕПВАНЕ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ВЪРХУ ГРУБИ

ПОВЪРХНОСТИ

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
КАТО СТАРТ - СПРЕЙ

ЗА ДВИГАТЕЛИ

24 1 1

310 мл 25 кг10 кг

ЛЕПИЛА

КОД № 35995

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Може да се
боядисва

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

ЛЕПИЛО ЗА КОРНИЗИ
НА ВОДНА ОСНОВА

10 кг; 25 кг

Висока якост
на свързване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основа  : Хексан
Консистенция  : Аерозол
Цвят : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Температурна устойчивост  : -20°C to +30°C

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Безцветен спрей, който се използва за увеличаване 
на силата на залепване и намаляване времето на 
залепване при цианоакрилатните лепила. Може да 
се използва, като старт - спрей за двигатели.

Увеличава здравината на свързване. Намалява времето на 
свързване. Подходящ за използване върху хоризонтални и 
вертикални повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29

Подходящ е за употреба с цианоакрилатни лепила, особено 
при залепване на трудни субстрати, където се изисква бързо 
време на залепване.

ЛЕСЕН ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ

УВЕЛИЧАВА СИЛАТА
НА ЗАЛЕПВАНЕ

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
КАТО СТАРТ - СПРЕЙ

ЗА ДВИГАТЕЛИ

42

400 мл

ЛЕПИЛА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения
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Лесен за
използване

Увеличава силата
на залепване

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

КОД № 37028

СПРЕЙ АКТИВАТОР ЗА 
ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО

Подходящо
за неравни

повърхности



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лепилен комплект, който се състои от високоякостно 
цианакрилатно лепило и активатор.

Силна здравина на свързване. Подходящ за използване 
върху вертикални повърхности, тъй като няма да капе или 
да се стича. Той е особено подходящ за залепване на трудни 
субстрати, които имат порест или неравномерна повърхност, 
тъй като увеличава силата на свързване, като предотвратява 
абсорбирането на лепилото от повърхността.

705

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лепило
Основа  : Етил цианоакрилат
Консистенция  : Течен гел
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Плътност  : 1.06 ± 0.01 гр/см3 ASTM D1875
Точка на запалване  : > 81 °C
Вискозитет  : 1200 - 1800 Cps при 25°C ASTM D1084
Температурна устойчивост  : -20oC до +70 oC
Активатор
Основа  : Хексан
Консистенция : Аерозол
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Температурна устойчивост  : -20oC до +70oC

БЪРЗО
ЗАЛЕПВАНЕ

ПОДХОДЯЩО
ДОРИ ЗА НЕРАВНИ

ПОВЪРХНОСТИ

СИЛНА ЗАЛЕПВАЩА
СИЛА

30

Подходящ е за свързване на много широка гама от материали, 
включително киселинни повърхности (благодарение на 
активатора) и някои порести повърхности, където се изисква 
бързо време за залепване. Подходящ за MDF, дърво, дървесина 
, каучук, повечето пластмаси, кожа и други общи субстрати. 
Особено подходящ за приложения, при които скоростта на 
втвърдяване трябва да се ускори. Въпреки, че Akfix 705 има 
известна способност за запълване на празнини, той обикновено 
се препоръчва за употреба върху близко разположени части и 
доста гладки, равномерни повърхности.

ОПАКОВКА

400 мл 
+125 гр

100 мл 
+25 гр 

200 мл
 +65 гр

24 2448

ЗА ПОПРАВКА И ЗАЛЕПВАНЕ 
НА КОЖЕНИ, КАУЧУКОВИ И 
ДЪРВЕНИ ЧАСТИ В ОБУВКИ

НЕВЕРОЯТНО БЪРЗО ЗА-
ЛЕПВАНЕ  НА РАВНОМЕРНИ, 

ПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТИ

ЛЕПИЛА

КОД № 33894 - 100 мл+25 гр
КОД № 17556 - 200 мл+65 гр
КОД № 34483 - 400 мл+125 гр

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения
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Висока залепваща
способност

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Универсално
за употреба

UNIVERSAL

USE

УНИВЕРСАЛНО
БЪРЗОСЪХНЕЩО ЛЕПИЛО

Подходящо
за неравни

повърхности



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лепило
Основа  : Етил цианоакрилат
Консистенция  : Течен гел
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Плътност  : 1.06 ± 0.01 гр/см3 ASTM D1875
Точка на запалване  : > 81°C
Вискозитет  : 1200 - 1800 Cps при 25°C ASTM D1084
Температурна устойчивост  : -20oC до +70oC
Активатор
Основа  : Хексан
Консистенция  : Аерозол
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Температурна устойчивост  : -20oC до +70oC

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Специален комплект от две части, състоящ се 
от цианакрилатно лепило с висок вискозитет и 
активатор, използван най-вече при поправката на 
обувки за залепване кожа, каучук и дърво.

Много бързо залепване. Висока адхезия. Благодарение 
на формулата с висок вискозитет може да се използва във 
вертикални места без да се стича . Активаторът дава възможност 
невероятно бързо да се залепят дори порести повърхности.

707

31

Поправка на изделия от кожа, каучук, кожени части на петата и 
по-дебели части на обувката. Идеален партньор в ежедневието 
за залепване на кожа, каучук и дърво.

ЗА ПОПРАВКА И ЗАЛЕПВАНЕ 
НА КОЖЕНИ, КАУЧУКОВИ И 
ДЪРВЕНИ ЧАСТИ В ОБУВКИ

НЕВЕРОЯТНО БЪРЗО ЗА-
ЛЕПВАНЕ  НА РАВНОМЕРНИ, 

ПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТИ

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА 
ВЪВ ВЕРТИКАЛНА 

ПОЗИЦИЯ

48

ЛЕПИЛА

100 мл 
+25 гр 

КОД № 39221

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

БЪРЗО ЛЕПИЛО
ЗА ОБУВКИ И КОЖА

Лесен за
използване

Бързо
залепване



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Супер бързо лепило с нисък вискозитет, базирано 
на цианоакрилат. То е отлично, за места където е 
необходимо изключително бързо залепване.

Незабавно залепване. Много висока якост на слепване след 
няколко секунди.

702
СУПЕР ЛЕПИЛО
ЦИАНОАКРИЛАТ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Етил цианоакрилат
Консистенция  : Течен гел
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +30°C
Плътност  : 1,05 ± 0,01 гр/см3 ASTM D1875
Точка на запалване  : >80°C
Вискозитет  : 2 - 5 cps ASTM D1084

МНОГО НИСЪК
ВИСКОЗИТЕТ

МОМЕНТНО
ЛЕПИЛО

СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ 
САМО ЗА СЕКУНДИ

32

Подходящ за гуми, метал, керамика, кожа, дърво, стъкло, 
картон и много пластмаси.

ОПАКОВКА

25 гр

50/500

ЛЕПИЛА

КОД № 17275

ЗА ВСЯКАКВИ 
ПОВЪРХНОСТИ

МОМЕНТНО
ЛЕПИЛО

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Универсално
за употреба

UNIVERSAL

USE
лесен за

използване
Бързо

залепване
за секунди



Супер бързо лепило, базирано на цианоакрилат. 
За места и предмети, където е необходимо 
изключително бързо залепване.

Основа  : Етил цианоакрилат
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +30°C
Плътност  : 1,05 ± 0,01 гр/см3 ASTM D1875
Точка на запалване  : >80°C
Вискозитет  : 2 - 5 cps ASTM D1084

КОД № 39462

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЕПИЛО СЕКУНДНО
БЛИСТЕР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗА ВСЯКАКВИ 
ПОВЪРХНОСТИ

МОМЕНТНО
ЛЕПИЛО

СИЛНО 
ЗАЛЕПВАНЕ 

ЗА СЕКУНДИ

33

ОПАКОВКА

3 гр

288

ЛЕПИЛА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения
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Висока залепваща
способност

Универсално
за употреба

UNIVERSAL

USE
лесен за

използване

Много висока якост на слепване, само след няколко секунди.

Подходящо за керамика, кожа, дърво, стъкло, картон, метал, 
гума и много пластмаси.

Бързо
залепване
за секунди



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма  : Аерозол
Консистенция  : Прозрачна течност
Специфично тегло  : 0,77 гр/cм³
Миризма  : Характерна

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт под форма на спрей с високи свойства на 
проникване, който атакува и разтваря засъхналото 
и незасъхналото цианоакрилатно лепило, дори от 
най-недостъпните и порьозни повърхности.

Лесен за използване спрей. Може да проникне дори в най-
недостъпните повърхности. Не съдържа метилен хлорид.

C105

34

Използва се при отлепване на неправилно залепени части 
или при почистване на остатъци от лепило от ламиниран MDF, 
метал и някои пластмаси и каучукови повърхности. Необходим 
е предварителен тест преди използване върху пластмаси и 
бои, тъй като спреят разтворител може да бъде несъвместим с 
някои пластмаси и бои.

200 мл

24

ПРОНИКВА И РАЗТВАРЯ 
ЦИАНОАКРИЛАТНИ 

ЛЕПИЛА

МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ИЗПОЛЗВАН И 
ВЕРТИКАЛНО

БЕЗ МЕТИЛЕН 
ХЛОРИД

ЛЕПИЛА

www.           .com

БЪРЗО
ЗАЛЕПВАНЕ

ЕЛАСТИЧНА
ФОРМА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесен за
използване

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Висока залепваща
способност

Разтваря 
цианоакрилатно

лепило

СПРЕЙ
РАЗТВОРИТЕЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бързо втвърдяващо се, високоеластично лепило на 
базата на хлоропренов каучук.

Бързо втвърдяване. Осигурява гъвкава връзка. Добра 
устойчивост на замръзване. Устойчиво на влага.

202

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Хлоропренов каучук
Механизъм за втвърдяване  : Физическо сушене
Време за залепване  : 25-30 мин. (ASTM C679)
Плътност  : 0,808 – 0,812 гр/cм3 (ASTM D1875)
Вискозитет  : 3000-4500 Cps (ASTM D1084)
Температурна устойчивост  : -20oC до +90 oC
Температура на нанасяне  : +5 oC до +35 oC

БЪРЗО
ЗАЛЕПВАНЕ

ЕЛАСТИЧНА
ФОРМА

УСТОЙЧИВО
НА ВЛАГА

35

Използва се предимно в тапицерската, обувната и текстилната 
промишленост за залепване на най-често срещаните материали 
като: Каучук, плат, кожа, изкуствена кожа, корк, метал, ПДЧ и др.

ОПАКОВКА

50 мл 500 гр 2 кг

240 24 1

ПРЕДИ СЛЕД

ЛЕПИЛА

КОД № 27398 - 50 мл
КОД № 32924 - 500 гр
КОД № 36104 - 2 кг

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения
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Висока
еластичност

Висока залепваща
способност

Устойчиво
на влага

Устойчиво
на замръзване

УНИВЕРСАЛНО КОНТАКТНО 
ЛЕПИЛО БЕЗ ТОЛУОЛ

2 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

С висок вискозитет и бавно залепващо лепило за 
общо предназначение.

Проектиран за употреба върху  хартия, плат и пластмаса. 
Идеален за лепене на дърво, метал, плат, керамика, зидария, 
кожа, картон. Подходящ, когато се изисква незабавно 
свързване. Екологично чист. Способност на запълване на 
празнини. Силна здравина. Нелепливи повърхности. Без мирис. 
Лесен за използване.

HM208
СИЛИКОН
НА ПРЪЧКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Синтетични смоли (етиленвинил ацетат)
Консистенция  : Прозрачен, черен
Точка на омекване  : 86 °C ± 3 (пръстен и топка) (ASTM E28)
Специфична тежест  : 0.98 гр/cм3 (ASTM D792)
Вискозитет на термоселката  : 2250 cPs at 1210  (ASTM D3236)
Отворено време  : 45 - 50 секунди
Водоустойчивост  : Отлична
Температура на нанасяне  : 180- 200 °C

ЛЕСЕН 
ЗА УПОТРЕБА

С ПИСТОЛЕТ

ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТ

СИЛНА
ЗДРАВИНА

36

Идеален за домашни ремонти, направи си сам, занаяти и хоби:
- опаковки;
- фиксиране и уплътняване;
- декорация.

ОПАКОВКА

1 кг. 300 гр. 300 гр. 1 кг

33 бр. 10 бр. 10 бр. 78 бр.

Ø11 Ø11 Ø11 Ø8

прозрачен прозрачен черен прозрачен

ЛЕПИЛА

ЛЕСНО
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТО

КОД № 14976 - 1 кг/33 бр.
КОД № 27589 - 300 гр/10 бр.
КОД № 30690 - 300 гр/10 бр.
КОД № 35314 - 1 кг/78 бр.

ОБЕМ

В КУТИЯ

РАЗМЕР

ЦВЯТ

създава постоянни решения
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Лесен за
използване

Екологично
чист

Без мирисВисока якост
на свързване



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално  лепило с разтворители за свързване на 
твърди PVC тръби и принадлежности под налягане, 
съгласно BS EN 14814 и BS EN 14680. Специално 
създадено да свързва термопластични тръбни 
системи, които отговарят на BS EN 1452, BS EN 1455, 
BS EN 1566 и BS EN 1329. Лепило с CE маркировка 
за термопластични тръбни системи за течности 
под налягане (PN16). Проектирано също така за 
използване в системи без налягане, като например 
PVC и ABS.

Много висока първоначална скорост на залепване. Високото съдържание 
на смола дава добра запълваща способност в диаметралните пролуки. без 
толуол . Гел консистенция и отлична течливост. Висок тиксотропен индекс 
- предотвратява капенето при нанасяне. Действа като реална химическа 
заваръчна система за PVC, благодарение на неговия състав. Лесно се 
прилага; то не  образува «сълзене» във фиксираните тръби. Фиксираните 
фуги притежават характеристики на съпротивление и стареене, сравними 
с тези на цимента. Изпълнява изискванията на стандартите BS-EN14680 и 
BS-EN14814.

R306
ЛЕПИЛО ЗА PVC
БЕЗ ТОЛУОЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : PVC-U полимерна смола, органични 
разтворители и тиксотропни вещества
Цвят  : Прозрачен
Вискозитет  : 7000-15000 cP
Плътност  : 0.96 гр/мл
Запалимост  : Лесно запалим
Отворено време  : 20°C = 4 мин
    25°C = 3 мин
    30°C = 2 мин
   40°C = 1 мин
    >40°C = <1 мин
Максимален капацитет на запълване: до + 0,6 мм
Температурна устойчивост  : до +60°C 

ЛЕСНО
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТО

СИЛНА
ЗДРАВИНА

37

Специфични указания за:
Свързване на циментови PVC-U тръби и аксесоари в системи под налягане 
до 16 PN съгласно BS EN 14814 «Лепила за термопластични тръбни 
системи за течности под налягане. Спецификации». Специфично указани 
за свързване на термопластични тръбни системи, които отговарят на BS 
EN 1452 и BS EN 1329. Свързващи тръби и принадлежности в отпадъчните 
системи съгласно следните стандарти:
PVC-U пластмасови тръбни системи за изхвърляне на почвата и отпадъците 
(ниска и висока температура) BS EN 1329. ABS пластмасови тръбни системи 
за изхвърляне на почвата и отпадъците (ниска и висока температура) BS 
EN 1455. PVC-C пластмасови тръбни системи за почви и отпадъци (ниска и 
висока температура) BS EN 1566.

ОПАКОВКА

50 гр 125 мл 250 мл 500 мл 1000 мл

25 50 24 12 12

EN 14814

ЛЕПИЛА

КОД № 14900 - 50 гр
КОД № 14943 - 125 мл
КОД № 35330 - 250 мл
КОД № 35331 - 1000 мл

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесен за
използване

Екологично
чист

Висока якост
на свързване



Цвят  : Бежов (Комп. A) Бял (Комп. B)
Съотношение на смесване  : 100 гр лепило 1.0 гр втвърдител
Работно време  : 5-10 мин. (23 °C, 50%R.H)
Температура на нанасяне  : +5 °C до +40 °C
Специфична тежест  : 1.85  гр/cм3 при 20ºC (Комп. A)
 : 1.80 гр/cм3 при 20ºC (Комп. B) (ASTM D1875)
Точка на възпламеняване  : 33ºC (Комп. A) 50ºC (Комп. B)
Време на втвърдяване  : 1-3 часа
Съотношение на смесване  : %2-3
Време на смесване  : ≈ 1 секунда
Максимална сила (кг)  : 490
Максимално удъление (Δ / мм)  : 1.18
Максимално натоварване  : 3.8
Якост на опън (кг)  : 490
Удължаване на силата (Δ / мм): 1.29
Удължаване при скъсване  : 1.7

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Двукомпонентна  полиестерна смола за залепване и 
запълване на мрамор, гранит и естествен камък.

Бързо изсъхващи своиства. Устойчиво на алкали и разредени 
киселинни разтвори. Температурната устойчивост на 
втвърденото лепило е между -10 ° C и + 100 ° C. Свързаните 
повърхности са готови за използване след 2 часа. Без промяна 
на цвета, напукване или свиване по време на втвърдяване. 
Става твърдо и перфектно полирано след изсъхване.

G400

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

38

Свързване на естествени камъни като мрамор, травертин и др. 
Свързване на бетон, гранит, дървени повърхности.

БЪРЗО СЪХНЕЩО
С ОТЛИЧНА

АДХЕЗИЯ

УСТОЙЧИВО СРЕЩУ
АЛКАЛИ И РАЗРЕДЕНИ

КИСЕЛИНИ

ЗАЛЕПЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА

СЛЕД 2 ЧАСА

250 гр 1000 гр 25 кг

24 12 1

ЛЕПИЛА

КОД № 14678 - 250 гр
КОД № 14993 - 1000 гр
КОД № 33463 - 25 кг

БЪРЗО ЗАЛЕПВАНЕ
ЗА СЕКУНДИ

МНОГО ЗДРАВО
ЗАЛЕПВАНЕ

ПОДХОДЯЩО
И ЗА ВЕРТИКАЛНА

УПОТРЕБА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

Устойчиво
на замръзване

ЛЕПИЛО
ЗА ГРАНИТ И МРАМОР

Не се свива

25 кг



Лепило
Основа  : Етил цианоакрилат
Консистенция : Течен гел
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Плътност  : 1.06 ± 0.01 гр/cм3 ASTM D1875
Точка на запалване  : > 81°C
Вискозитет  : 1200 - 1800 Cps при 25°C ASTM D1084
Температурна устойчивост  : -20oC до +70oC
Активатор
Основа  : Хексан
Външен вид  : Аерозол
Цвят  : Безцветен
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
Температурна устойчивост  : -20oC до +70oC

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Цианоакрилат с висок вискозитет и активатор, 
който е разработен специално за залепване на 
материали като естествен камък, мрамор, гранит и 
декоративни камъни.

Залепва за секунди. Висока якост на залепване. Благодарение 
на формулата за висок вискозитет може да се използва във 
вертикални места без да се излива и разпръсква. Активаторът 
прави възможно и невероятно бързо залепването дори на 
порести повърхности.

710

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

39

Използва се за монтаж и ремонт на части, като естествен камък, 
мрамор, гранит, дърво, MDF и метал. Предпочита се особено в 
приложения, които изискват бързо втвърдяване.

БЪРЗО ЗАЛЕПВАНЕ
ЗА СЕКУНДИ

МНОГО ЗДРАВО
ЗАЛЕПВАНЕ

ПОДХОДЯЩО
И ЗА ВЕРТИКАЛНА

УПОТРЕБА

400 мл 
+125 гр

200 мл
 + 65 гр

24 12

ЛЕПИЛА

КОД № 41183 - 200 мл+65 гр
КОД № 41184 - 400 мл+125 гр

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Бързо
залепване
за секунди

БЪРЗО ЛЕПИЛО
ЗА КАМЪК И МРАМОР



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бързо залепващо двукомпонентно водоустойчиво 
епоксидно лепило.

Висока якост на срязване и издържливост. Може да се прилага 
и да изсъхва под вода. Залепва без да се свива и напуква. 
Добра възможност за запълване на празнини. Водоустойчиво и 
устойчиво на химикали. Може да се боядисва и полира.

E300
ВОДОУСТОЙЧИВО
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Епоксидна основа
Цвят  : Смола: прозрачна
Втвърдител : Бледо жълто
Плътност (гр/cм3) : Смола: 1,16
Втвърдител : 1,05
Вискозитет (cps)(25(°C) : Смола : 12,000-13,000
Втвърдител : 9,000-11,000
Съдържание на VOC (%)  : 0 (тегловни) (смола и втвърдител)
Температура на нанасяне (°C) : 5°C до 25 °C
Съотношение на смесване  : 1:1 (по обем)
Смесена плътност (гр/cм3)  : 1,10-1,12
Краен цвят  : Бледо жълт
Време на залепване (мин.)  : 15-20 (при 23°C)
Време за обработка (час)  : 4 (при 23°C)
Пълно време за втвърдяване (час): 24 (при 23°C)
Работна температура (°C)  : -23 до +60
Запълване на дупките  : Добро
Твърдост Shore D  : 80±2 (след 7 дни)
Може да се боядисва  : Да (но потвърдете с тест)
Може да се полира  : Да

30 МИНУТИ
ВРЕМЕ

ЗА ЗАЛЕПВАНЕ

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

ЛЕСНО 
ЗА УПОТРЕБА

40

Лепило за дърво, стъкло, кристал, керамика, порцелан, метал, 
фибростъкло. Ремонт на мебели и домакински материали.

ОПАКОВКА

25 мл

12

ЛЕПИЛА

КОД № 20143

ВРЕМЕ
ЗА ЗАЛЕПВАНЕ

5 МИНУТИ

ВИСОКА ЯКОСТ
НА СРЯЗВАНЕ

И ИЗДЪРЖЛИВОСТ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Лесно за
използване

Може да се
боядисва

Водоустойчиво



Основа  : Епоксидна основа
Цвят  : Смола: прозрачна
Втвърдител : Бледо жълто
Плътност (гр/cм3) : Смола: 1,16
Втвърдител : 1,13
Вискозитет (cps)(25(°C) : Смола : 12,000 -13,000
Втвърдител : 10,000-11,000
Съдържание на VOC (%)  : 0 (тегловни) (смола и втвърдител)
Температура на нанасяне (°C) : 5°C до 25 °C
Съотношение на смесване  : 1:1 (по обем)
Смесена плътност (гр/cм3)  : 1,15
Краен цвят  : Бледо жълт
Време за залепване (мин.)  : 4- 5 (до 23°C)
Време за обработка (мин.)  : 30 (до 23°C)
Пълно време за втвърдяване (час): 24 (до 23°C)
Работна температура (°C)  : -23 до +60
Запълване на дупките  : Добро
Твърдост Shore D  : 80±2 (след 7 дни)
Може да се боядисва  : Да (но потвърдете с тест)
Може да се полира  : Да

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бързо залепващо двукомпонентно епоксидно 
лепило.

Висока якост на срязване и издържливост. Залепва без да се 
свива и напуква. Добра възможност за запълване на празнини. 
Устойчиво на химикали. Може да се боядисва и полира.

E340
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО
БЪРЗО ЗАЛЕПВАЩО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

41

Залепва  дърво, стъкло, кристал, керамика, порцелан, мрамор, 
фибростъкло, кожа, каучук, плат и твърди пластмасови 
субстрати. Запечатване на електрически компоненти. Ремонт 
на мебели и домашни материали.

ВРЕМЕ
ЗА ЗАЛЕПВАНЕ

5 МИНУТИ

ВИСОКА ЯКОСТ
НА СРЯЗВАНЕ

И ИЗДЪРЖЛИВОСТ

МНОГО ДОБРА
АДХЕЗИЯ ВЪРХУ

ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ

25 мл

12

ЛЕПИЛА

КОД № 20142

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Лесно за
използване

Може да се
боядисва

Бързо
залепване



Основа  : Епоксидна основа
Цвят  : Смола: прозрачна
Втвърдител : Черен
Плътност (гр/cм3) : Смола: 1,16
Втвърдител : 1,13
Вискозитет (cps)(25(°C) : Смола : 12,000 -13,000
Втвърдител : 10,000-11,000
Съдържание на VOC (%)  : 0 (тегловни) (смола и втвърдител)
Температура на нанасяне (°C) : 5°C до 25 °C
Съотношение на смесване  : 1:1 (по обем)
Смесена плътност (гр/cм3)  : 1,15
Краен цвят  : Черен
Време за залепване (мин.)  : 4- 5 (до 23°C)
Време за обработка (мин.)  : 20 (до 23°C)
Пълно време за втвърдяване (час): 24 (до 23°C)
Работна температура (°C)  : -23 до +60
Запълване на дупките  : Добро
Твърдост Shore D  : 80±2 (след 7 дни)
Може да се боядисва  : Да (но потвърдете с тест)
Може да се полира  : Да

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсално, изключително 
издръжливо и много силно 
епоксидно лепило. Лесно 
нанасяне, бързо втвърдяване 
и отлична здравина на 
залепване за 5 минути. Поради 
способността си за запълване 
на празнини, то може да се 
използва и върху груби и 
несъвместими повърхности.

Много бързо и здраво за 
ремонт и полиране. То 
приема формата върху 
поставената повърхност 
и материал. Може да се 
използва под вода. То работи 
най-добре върху метали, 
дърво, стъкло, зидария, 
камък, мрамор и керамика.

E350
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО
ТЕЧНА СТОМАНА
БЪРЗА ФИКСАЦИЯ И ПОЛИРАНЕ

ВРЕМЕ
ЗА ИЗСЪХВАНЕ

5 МИНУТИ

ЕКСТРЕМНО
ЗДРАВА АДХЕЗИЯ

ВЪРХУ МЕТАЛ

ЗА ПОСТОЯННО
НАГОРЕЩЕНИ

ПОВЪРХНОСТИ

42

Много бързо залепване. 
Засъхва без свиване 
и пукнатини. Добра 
възможност за запълване 
на празнини. Машинна 
обработка. Водоустойчиво и 
устойчиво на химикали. Мож 
да се боядисва и полира.

Бързо и лесно за употреба-отрежи, 
смеси и нанеси. Няма отпадъци: 
използвайте само толкова, от 
колкото имате нужда. Може 
да бъде машинно обработено, 
пробито, почистено, шлайфано и 
боядисано след изсъхване. Може 
да се използва върху вертикални 
повърхностти, без да се стича. 
Без свиване и напукване. Отлична 
устойчивост на въглеводороди и 
солна вода, масло, разтворители, 
леки киселини и алкали.

Залепване на метал, бетон, 
дърво, стъкло и керамика. 
Използвайте за ремонт на 
машини, уреди, инструменти, 
автомобилни компоненти, 
тръби. Поставяне на болтове 
и винтове в метали, бетон 
или камък. Запечатване на 
електрически компоненти.

Използва се за свързване и 
запълване на пукнатини от 
всякакъв вид метални, зидарски, 
тухлени, дървени, стъклени, 
керамични, фибростъкло, каменни 
и мраморни повърхностти. 
Използва се за  ремонти в 
индустрията, работилници, 
уреди, инструменти, морски, 
автомобилни части, метални 
фуги, строителство, басейни и 
пукнатини в бетон. Използва се за 
уплътняване на тръби, резервоари 
и тръбопроводи и подводно 
ремонтиране.ОПАКОВКА

25 мл 57 гр пластелин

12 48

ТЕЧНА СТОМАНА ПЛАСТЕЛИН
БЪРЗА ФИКСАЦИЯ И ПОЛИРАНЕ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЕПИЛА

КОД № 20373 - 25 мл
КОД № 11687 - 57 гр

ДАВА ВРЕМЕ
ЗА ПОЗИЦИО-

НИРАНЕ

БЪРЗО И ЛЕСНО
БЪДЕЩО

ПРЕМАХВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ
С ГЪБА И ВОДА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Може да се
боядисва

Водоустойчиво

Бързо
залепване



ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО
ТЕЧНА СТОМАНА
БЪРЗА ФИКСАЦИЯ И ПОЛИРАНЕ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

На базата на целулоза и нишесте  тапетно лепило.

Лесно се нанася. Дава време за позициониране. Улеснява 
бъдещото премахване. Разтваря се във вода с лекота. Може да 
се почиства с гъба и вода.

WA400

43

Залепване на тапети, предварително залепени первази, 
постери, плакати и др.

ДАВА ВРЕМЕ
ЗА ПОЗИЦИО-

НИРАНЕ

БЪРЗО И ЛЕСНО
БЪДЕЩО

ПРЕМАХВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ
С ГЪБА И ВОДА

150 гр

24

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Карбоксиметал
Консистенция : Смеси с размер на люспи и прах
Цвят : Бял до кремав
Вискозитет при 3 мин.  : 3000-5000 cPs при 23ºC
pH : 7-8
Температурна устойчивост : -20oC до +70 oC
Температура на нанасяне : +5 oC до +35 oC

ЛЕПИЛА

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесно за
използване

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО
ЗА ТАПЕТИ

Екологично
чист

Лесен
за почистване

Разтваря се
във вода



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Премиум лепило за тапети, чиято основа е 
производна на нишесте, диспергиращо се в студена 
вода.

Лесно се прилага. Благодарение на бързо разтварящото се 
лепило, вискозитетът се повишава бързо. Дава  време за 
позициониране. Улеснява бъдещото премахване. Разтваря се 
във вода с лекота. Може да се почиства с гъба и вода. Съдържа 
противогъбична и бактериална защита.

WA500

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Карбоксиметал
Външен вид  : Люспи
Цвят  : Бял до кремав
Вискозитет при 3 мин.  : 8000 cPs при 23ºC    
 (Вискомер RTV, 20 rpm, Sp.3)
pH  : 8
Температурна устойчивост  : -20oC до +70 oC
Температура на нанасяне  : +5 oC до +35 oC
Приложни съотношения
За 250 гр лепило
Тип хартия                  Количество вода  Повърхност
Лека хартия                          8,5 л                                                   9-10 45-50 м2

Нормална хартия              6 л                                                       9-7 38-45 м2

Тежка хартия                       4 л                                                       5-6 25-30 м2

ЛЕСНО 
ЗА НАНАСЯНЕ И 

ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ

БЪРЗО И ЛЕСНО
БЪДЕЩО

ПРЕМАХВАНЕ

ПРЕДПАЗВА
ОТ МУХЪЛ

44

Подходящ за закачане на най-често срещаните видове 
облицовки на стени, включително хартиени, покрити с винил, 
текстурирани, релефни и т.н. 

ОПАКОВКА

ЛЕПИЛА

КОД № 24038 - 250 гр
КОД № 35335 - 25 кг

250 гр 25 кг

24 1

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения
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Лесно за
използване

ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ
HEAVY DUTY PREMIUM

Разтваря се
във вода

Против гъбички
и мухъл

Лесен
за почистване

25 кг







ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Неутрално, силно еластично еднокомпонентно 
уплътнение на основата на MS полимер. Това е 
уплътнител с нисък модул, подходящ както за 
вътрешно, така и за външно приложение.

Високо тиксотропен: Подходящ за хоризонтални и вертикални 
фуги. Ниският модул може да издържи на крайно движение 
на съединението. Екологичен, без изоцианат, разтворители, 
киселини и халогени. Отлична адхезия без грундиране към 
многобройни порести и непорести субстрати. Не се образуват 
мехурчета, дори при мокри и влажни условия. Много добра 
устойчивост на UV лъчи. Може да бъде боядисван с бои на 
водна основа. Не се свива.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химична основа : MS Полимер
Система за втвърдяване : Влага
Плътност : 1.38 ± 0.03 гр/мл
Консистенция/Цвят : Паста, Бяло, Черно или Сиво
Време за залепване : Прибл. 60 мин. (23°C и %50 R.H.)
Скорост на втвърдяване : Прибл. 2,5 мм/ 24 ч (23°C и %50 R.H.)

Огъване (ISO 7390) : 0 mm
Модул E100 (ISO 8339) : < 0,4 N/мм2

Твърдост по Shore A (ISO 868) : 25 ±5
Удължаване при скъсване % (ISO 37): ≥ % 350
Загуба на обем : < -%3 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън (ISO 37) : 1,0 – 1,5 N/мм2

Топлоустойчивост : -40°C и +90°C
Температура на нанасяне : +5°C и +40°C

НИСКО
МОДУЛЕН

СИЛНО
ЕЛАСТИЧЕН

ЕКОЛОГИЧЕН

Черен, Сив, Бял

ЦВЕТОВЕ

47

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

Свързващи фуги в строителната индустрия. Запечатване на 
фуги в сглобяеми сгради. Движение на съединенията във 
високи конструкции. Уплътняване между рамки на прозорци и 
врати. Уплътнителя може да бъде боядисван.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

290 мл 600 мл (салам)

12 12

SHORE A25

”Отговаря на изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с ниски емисии “от правилото SCAQMD 1168.”

КОД № 33810
КОД № 33849

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Може да се
боядисва

Емисии на ЛОС

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

ALLBOND
MS FLEXI

SHORE A       0             10        20        30          40           50                       60      70       80       90             100 

МНОГО МЕК     СРЕДНО МЕК     

СКАЛА НА ТВЪРДОСТ  

СРЕДНО
ТВЪРД     

МНОГО
ТВЪРД     

МЕК     ТВЪРД     

сив, черен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кристално чисто еластично лепило, базирано на MS 
полимер.

Ясен и прозрачен цвят. Силно тиксотропен: Подходящ за 
хоризонтално и вертикално нанасяне. Екологичнен, без 
изоцианат, разтворители, киселини и халогени. Отлична 
адхезия без грундиране към многобройни порести и 
непорести субстрати. Не се образуват мехурчета, дори при 
влажни условия. Може да се боядисва с бои на водна основа. 
Не се свива.

ALLBOND
MS CLEAR

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химична основа : MS Полимер
Система за втвърдяване : Влага
Плътност : 1.05 ± 0.03 гр/мл
Консистенция/Цвят  : Паста, Прозрачен
Време на залепване  : 5-10 мин (23°C и %50 R.H.)
Скорост на втвърдяване  : ~ 2,7 мм/ 24 ч (23°C и %50 R.H.)
Твърдост по Shore A  : 35 ±5
Удължаване при скъсване % : ≥ % 350
Загуба на обем  : < -%3 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън  : 2,10 N/мм2

Стрес на срязване   : 1471-1606 Pa.
Вискозитет (Pa.s)  : 1440-1572 Pa.s при 25°C
Вискозитет (cps)  : 1440000- 1572000 Cps при 25°C
Температурна устойчивост: -20°C и +80°C
Температура на нанасяне : +5°C и +40°C

ТИКСОТРОПЕН

НЕВИДИМ 
ВЪНШЕН ВИД

ЕКОЛОГИЧЕН

Прозрачен

ЦВЕТОВЕ
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То има добра адхезивна здравина без грундиране върху най-
често срещаните материали като алуминий, цинк, поцинкована 
стомана, неръждаема стомана, мед, естествен камък, бетон, 
тухла и др. Общите области на приложение са: Прозрачно и 
еластично свързване в строенето и строителството. Невидимо 
залепване и запечатване на стъкло и други прозрачни 
материали в закрити помещения.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

290 мл

12

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 33074

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

SHORE A35

Емисии на ЛОС

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

UV
устойчивост

Може да се
боядисва

ВодоустойчивоЕкологично
чист

”Отговаря на изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с ниски емисии “от правилото SCAQMD 1168.”

SHORE A       0             10        20        30          40           50                       60      70       80       90             100 

МНОГО МЕК     СРЕДНО МЕК     

СКАЛА НА ТВЪРДОСТ  

СРЕДНО
ТВЪРД     

МНОГО
ТВЪРД     

МЕК     ТВЪРД     



MS CLEAR

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествен универсален хибриден уплътнител 
и лепило на базата на MS полимер.

Високо тиксотропен: Подходящ за хоризонтални и вертикални 
фуги. Екологичен, без изоцианат, разтворители, киселини и 
халогени. Отлична адхезия без грундиране към многобройни 
порести и непорести повърхности. Не се образуват мехурчета, 
дори при мокри и влажни условия. Много добра устойчивост 
на UV лъчи. Може да се боядисва с бои на водна основа. Не се 
свива.

Химична основа  : MS Полимер
Система на втвърдяване : Влага
Плътност  : 1.40 ± 0.03 гр/мл
Консистенция/Цвят  : Паста, Бял, Черен и Сив
Време на залепване  : Прибл. 50 мин (23°Cи %50 R.H.)
Скорост на втвърдяване  : Прибл. 2,5 мм/ 24 ч (23°C и %50 R.H.)

Огъване (ISO 7390)  : 0 мм
Модул E100 (ISO 8339) : < 0,4 N/мм2

Твърдост по Shore A (ISO 868) : 45 ±5
Удължаване при скъсване % (ISO 37): ≥ % 120
Загуба на обем  : < -%3 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън (ISO 37)  : 1,5 – 2,0 N/мм2

Топлоустойчивост  : -40°C и +90°C
Температура на нанасяне  : +5°C и +40°C

ОТЛИЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ

СИЛНО 
ТИКСОТРОПЕН

ЕКОЛОГИЧЕН

Черен, Сив, Бял

ЦВЕТОВЕ
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Свързване на фуги в производството на ламарина, запечатване 
на ОВК системи. Еластично свързване на вибриращи 
конструктивни елементи. Уплътняване на фуги и подови 
връзки. Запечатване на фуги в контейнери, цистерни, силози 
и др.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

290 мл 600 мл (салам)

12 12

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 35325
КОД № 35327 
КОД № 35326 

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

SHORE A45

Емисии на ЛОС

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Може да се
боядисва

Водоустойчиво

”Отговаря на изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с ниски емисии “от правилото SCAQMD 1168.”

ALLBOND
MS UNIVERSAL 
ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ
И ПОВЪРХНОСТИ

SHORE A       0             10        20        30          40           50                       60      70       80       90             100 

МНОГО МЕК     СРЕДНО МЕК     

СКАЛА НА ТВЪРДОСТ  

СРЕДНО
ТВЪРД     

МНОГО
ТВЪРД     

МЕК     ТВЪРД     

сив, черен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно, некорозивно, висококачествено, 
бързо втвърдяващо се MS полимерно лепило-
уплътнител, предназначено за палубни приложения, 
където се изисква устойчивост на UV, екстремни 
климатични условия, продължително излагане на 
сладка и солена вода и водоустойчивост. Подходящо 
е и за водоустойчиво уплътняване на палуби от 
тиково дърво в мореплавателни приложения.

Химически устойчив на сладка вода, солена вода и разредени 
киселини. Устойчивост на UV, стареене, влага и екстремни 
атмосферни влияния. Екологично чист, без изоцианат, 
разтворител, киселини и халогени. Силно еластичен при ниски и 
високи температури. Отлична адхезия към множество порести 
и непорести основи. Може да се полира след втвърдяване. 
Бързо втвърдяване, слаб мирис и не се стича.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : 1-C MS Полимер
Втвърдяване  : От влагата
Твърдост по Shore A : 45±5 (ISO 868) 
Плътност  : 1,25± 0,05 гр/мл
Време за залепване : Прибл. 60 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване  : Мин. 3 мм/24 ч (23°C и 50% R.H)
Якост на опън : Мин. 2,05 Mpa (297 psi) (ISO 37) 
Удължаване при скъсване: Мин. 300 % (ISO 37)
Съпротивление при скъсване: 10N/мм (57 pli) прибл. (ISO 34) 
Движение  : 10%
Свиване : Макс. 3%
(ISO 10563) Може да се боядисва: Да
Време за шлифоване : 7 дни след прилагане
Работна температура  : -40°C до +90°C
Температура на нанасяне : +5°C до +35°C
Цвят  : Черен

UV УСТОЙЧИВ

УСТОЙЧИВ
НА СЛАДКА И 

СОЛЕНА ВОДА

ЕКОЛОГИЧЕН

50

Предназначен е за уплътняване на фуги между тикови палуби 
и множество палубни основи. Изключителна адхезия на 
присъединителни елементи, изработени от дърво, бетон, 
пластмаса, стомана, алуминий, цинк, мед, порцелан, керамика, 
PVC, метали, полиестер, поликарбонат, естествен камък, 
мрамор, огледало, стъкло и порести повърхности. Ако 
използвате за първи път се препоръчва предварителен тест за 
пластмаси преди прилагане.

Черен

ЦВЕТОВЕ

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

290 мл 600 мл (салам)

12 12

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

UV
устойчивост

Екологично
чист

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

”Отговаря на изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с ниски емисии “от правилото SCAQMD 1168.”

ALLBOND
MS ЛЕПИЛО УПЛЪТНИТЕЛ ЗА 
ТИКОВИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ

НИСКО
МОДУЛЕН



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен полиуретанов уплътнител 
нискомодулен, който издържа на излагане на 
атмосферна влажност. Той притежава отлична 
адхезия към всички типични строителни материали 
като циментови материали, тухли, керамика, стъкло, 
дърво, поцинкована и боядисана ламарина и 
различни пластмаси.

Притежава постоянна еластичност. Не се стича - Тиксотропно. 
Няма повърхностна лепкавост след пълно изъхване. Не 
използвайте замърсен материал. Няма свиване. Подобрена 
стабилност при съхранение. Може да се нанася с пистолет 
и да се нанася лесно.Може да се  боядисва. Не образува 
мехурчета. 25% възможност за движение. Съответства на BS 
6920 за метални водоразтворими примеси. Съответства на 
изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в 
LEED кредит EQc4.1 «Продукти с ниски емисии» от правилото 
1168 на SCAQMD.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ
Основа : Полиуретан
Консистенция : Тиксотропна
Втвърдяване : От влагата
Плътност : 1,20±0,03 гр/мл
Време за залепване : 30-70 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване : Мин. 2,5 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Огъване : 0 мм (EN ISO 7390)
Температурна устойчивост: -40°C to +90°C
Температура на нанасяне : +5°C до +40°C
СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ
Твърдост по Shore A : 35-40 след 28 дни (ASTM C661)
Може да се боядисва : Да
Еластично възстановяване: ≥ 70% (ISO 7389)
Стъкло-Стъкло
Удължение при скъсване : ≥ 100% (ISO8339)
Модул E100 (23 ⁰C) : 0.35-0.40 N/мм2 (ISO8339)
Модул E100 (-20 ⁰C) : ≤ 0,60 N/мм2 (ISO8339)
ДУМБЪЛ ТЕСТ
Удължение при скъсване : ≥%600 (ASTM D412)
Якост на опън : 1.5-2.0 N/мм2 (ASTM D412)

НИСКО
МОДУЛЕН

25%
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДВИЖЕНИЕ

51

Разширителни фуги между много различни строителни 
материали. Плъзгащи и съединителни фуги в подове. Вътрешни 
и външни приложения за пешеходни и трафик зони. Смеси 
между сглобяеми строителни материали. Уплътняване и 
свързване на вентилационни канали, улуци и гърнета и т.н. 
За разширителни фуги между предварително изляти бетонни 
панели. Отговаря на изискванията на ISO 11600 F 25 LM.

Черен, Сив, Бял

ЦВЕТОВЕ

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл 600 мл (салам)

12 12

“Съответства на директива BS 6920 за метални водоразтворими примеси 
и е подходящ за използване в системи за питейна вода.”

МОЖЕ ДА СЕ 
БОЯДИСВА

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 35321
КОД № 32822
КОД № 35322

КОД № 23157
КОД № 22312 
КОД № 25355

310 мл 600 мл

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

SHORE A35

P635
ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО -
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Може да се
боядисва



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен полиуретанов уплътнител с 
висок модул, който издържа на въздействието на 
атмосферната влажност. Той притежава отлична 
адхезия към ламарина, алуминий, неръждаема 
стомана, олово, мед, керамика, стъкло, дърво и 
различни пластмасови материали.

Постоянно гъвкав. Не се стича - Изключителна тиксотропия. 
Не лепка / не събира мръсотия. Подобрена стабилност при 
съхранение. Лесно за употреба с пистолет, може лесно да се 
заглади. Може да се боядисва. Отговаря на изискванията за 
съдържание на ЛОС в LEED кредит EQc4.1 «Продукти с ниски 
емисии» от правилото SCAQMD 1168. Спазва френските 
изисквания за ЛОС за клас А +.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ
Основа : Полиуретан
Консистенция : Тиксотропен
Втвърдяване : От влагата
Плътност : 1.18±0,03 гр /мл
Време за залепване : 20-25 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на твърдяване : Мин. 3мм/ден (23°C и 50% R.H)
Огъване : 0 мм (EN ISO 7390)
Температурна устойчивост: -40°C до +90°C
Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ
Твърдост по Shore A : 45±3 След 28 дни (ASTM C661)
Може да се боядисва : Да*
*Като се има предвид разнообразието на багрилната база и качеството, трябва да се 
правят тестове за съвместимост.

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА (ISO 8339)
Разтягане при скъсване : ≥ 120% (ISO8339)
Модул E100 (23 ⁰C) : 0.40-0.45 N/мм2 (ISO8339)

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА (ASTMD412)
Разтягане при скъсване : ≥%400 (ASTM D412)
Якост на опън : Мин. 2.0 N/мм2 (ASTM D412)

ВИСОКО
МОДУЛЕН

СИЛНА
АДХЕЗИЯ

ПОСТОЯННА
ГЪВКАВОСТ

Черен, Сив, Бял, Кафяв

ЦВЕТОВЕ
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Конструкция на каросерии на автомобили, контейнери, 
каравани и др. Уплътняване и залепване на вентилационни 
канали, улуци и улеи и др. Запечатване на шевове от ламарина, 
разширителни фуги между много различни строителни 
материали. За намаляване на вибрациите при всички видове 
монтажни работи на ламарина. Запечатване срещу вода, 
въздух, газ и прах.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл 600 мл (салам)

12 12

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 17553
КОД № 17552
КОД № 32821

310 мл 600 мл

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

SHORE A45

Висока залепваща
способност

Емисии на ЛОС

P645
ПОЛИУРЕТАНОВО
ЛЕПИЛО - УПЛЪТНИТЕЛ
(АВТОМОБИЛИ&СТРОИТЕЛСТВО)

ВИСОКО
МОДУЛЕН

Може да се
боядисва

Постоянно
гъвкав

КОД № 17555
КОД № 17554 
КОД № 20795
КОД № 35323



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен, високо модулен полиуретанов 
уплътнител, който се втвърдява при излагане на 
атмосферната влага и трябва да се използва, когато 
бързото втвърдяване е от съществено значение. 
Притежава отлична адхезия към ламарина, 
алуминий, неръждаема стомана, олово, мед, 
керамика, стъкло, дърво и различни строителни и 
пластмасови материали.

Бързо втвърдяване. Постоянно гъвкав. Не стичаща се 
консистенция. Не е лепкав/не събира мръсотия. Подобрена 
стабилност при съхранение. Лесен за нанасяне с пистолет, 
може лесно да се заглажда. Може да се боядисва.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ 
Основа  : Полиуретан 
Консистенция  : Тиксотропен 
Втвърдяване  : От влагата 
Плътност  : 1,08±0,03 гр/мл 
Време за залепване  : 40 ±10 мин. (23°C и 50% R.H) 
Скорост на втвърдяване  : Мин. 3 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Огъване  : 0 мм (EN ISO 7390) 
Температурна устойчивост: -40°C до +90°C 
Температура на нанасяне  : +5°C до +40°C 
СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ 
Твърдост по Shore A  : 50 ± 5 След 28 дни (ISO 868) 
Може да се боядисва  : Да 
Удължение при скъсване  : ≥%300 (ISO 37) 
Якост на опън  :Мин.2,5 N/мм2 (ISO 37)

ВИСОКО
МОДУЛЕН

СИЛНА
АДХЕЗИЯ
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Конструкция на каросерии на коли, контейнери, каравани 
и др. Уплътняване и залепване на вентилационни канали, 
улуци, улеи и др. Уплътняване на шевове на ламарина. За 
намаляване на вибрациите при всички видове монтажни 
работи с ламарина. Уплътняване срещу вода, въздух, газ и прах. 
Отговаря на изискванията на спецификациите за съдържание 
на ЛОС според LEED EQc4.1 «Материали с ниски емисии на 
вредни вещества» на правило 1168 на SCAQMD. Отговаря на 
френските изискванията за ЛОС за клас A+.

Черен,Сив, Бял

ЦВЕТОВЕ

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл 600 мл (салам)

12 12

БЪРЗО
СЪХНЕЩ

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

600 мл

КОД № 37296

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

SHORE A50

Висока залепваща
способност

Емисии на ЛОС

Постоянно
гъвкав

Лесен за
използване

Може да се
боядисва

ПОЛИУРЕТАНОВО
ЛЕПИЛО - УПЛЪТНИТЕЛ
БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩ

647FC



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефективен неутрален силикон за 
втвърдяване, който е специално създаден за 
свързване на огледалата във всички видове и 
размери, без да навреди на огледалото. Залепеното 
огледало е по-безопасно, тъй като няма риск от 
попадане на големи парчета стъкло в случай на 
счупване.

Високо еластичен, +/- 25% възможност за движение. Отлична 
адхезия без грундиране към многобройни порести и 
непорести субстрати. По-безопасна огледална конструкция 
с некорозионни свойства. Постоянно еластичен. Бързо 
втвърдяване. 100% силикон, без разтворител , много лек мирис. 
Регулируем, лесен за нанасяне. Високо вискозитетна формула 
без  загуби. Еднокомпонентен втвърдяващ от влагата . Отлично 
нанасяне без инструменти. Устойчив на температурни промени 
(-60 ° C до +180 ° C).

900N
НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН
ЗА ОГЛЕДАЛА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Силиконов полимер(оксим)
Система за втвърдяване : Неутрална
Плътност : 1.00± 0.03 гр/мл (ASTM D 792)
Твърдост по Shore A : 17-25 (след 28 дни)
Якост на опън : ≥ 1 N /мм2 (23°C и 50% R.H) (ASTM D412)
Образуване на защитен слой: 5-10 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване : Мин. 2,5 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Ефективност : Прибл. 10 метра
  (За 10 мм ширина 3мм дебелина)
Удължаване при скъсване : ≥ 400% (ASTM D412)
Еластично възстановяване : Прибл. 100% (ISO 7389)
Огъване : 0 мм (ISO 7390)
Температурна устойчивост: -60°C до +180°C
Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

100%
СИЛИКОН

ВИСОКА
АДХЕЗИЯ

БЕЗ КОРОЗИЯ
ЗА ОГЛЕДАЛА
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За фиксиране и залепване на огледала на места като фитнес 
центрове, ресторанти, кафенета, хотели и офиси, където 
се изисква огледална стена. За остъкляване. Запечатващи 
приложения, при които се изисква лек мирис.

ОПАКОВКА

310 мл

24

СЕРТИФИКАТИ

Прозрачен

ЦВЕТОВЕ

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 14151

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Без
инструменти

Висока
еластичност

Лесен за
използване

НИСКО МОДУЛЕН
ВИСОКА 

ЕЛАСТИЧНОСТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Неутрален лек, високоефективен силиконов 
уплътнител, предназначен за запълване и 
уплътняване на празнини в широка гама от 
приложения в строенето и строителството. Той 
съчетава предимствата на изключителната адхезия 
към строителните некорозионни материали  и без 
мирис.

100% силикон без разтворител. Отличен устойчив на 
атмосферни влияния и UV устойчив. Няма стичане или 
свиване. Водоустойчив. Много лека миризма и некоризионен. 
Отлична гъвкавост и адхезия към многобройни порести 
широкомащабни строителни и стъкларски приложения. 
Устойчив на температурни промени (-60 ° C до +180 ° C). 
Бързо втвърдяване, нисък модул, висока еластичност. Висока 
вискозитетна формула без спад. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Силиконов полимер (оксим)
Система за втвърдяване : Неутрална
Плътност : 1.02± 0.03 гр/мл (ASTM D 792)
(Прозрачен) 

Плътност : 1.20± 0.03 гр/мл (ASTM D 792)
(Други цветове) 
Твърдост по Shore A : 17-25 (след 28 дни)
(Прозрачен и алуминий)

Твърдост по Shore A : 22-32 (след 28 дни)
(Други цветове) 
Якост на опън : ≤ 0,4 N/мм2 (23°C и 50% R.H) (ISO 8339)
Удължаване при скъсване: ≥ 400%  (ASTM D412)
(Прозрачен и Алуминий) 
Удължаване при скъсване: ≥350%
(Други цветове) 
Еластично възстановяване: Прибл. 100%  (ISO 7389)
Огъване : 0 мм  (ISO 7390)
Температурна устойчивост: -60°C до +180°C
Температура на нанасяне: +5°C до +40°C

100%
СИЛИКОН

НЕКОРОЗИОННО
ЗАЛЕПВАНЕ

НИСКО МОДУЛЕН
ВИСОКА 

ЕЛАСТИЧНОСТ
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Не корозионно уплътнение за стени, прозорци и врати. Стъкло 
за стъкло и стъкло за алуминиево запечатване. Уплътнителни 
приложения в кухни и бани. Запечатване на свързващи фуги в 
строителството (тухли, стени, бетон, PVC, дърво, стъкло и т.н.)

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл

24

Черен, Сив, Бял, Прозрачен, Алуминий

ЦВЕТОВЕ

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 14963
КОД № 20141

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Емисии на ЛОС

905N
НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН
ЗА СТРОИТЕЛСТВО

SILICONE
100%

100% силикон

сив, черен, бял, алуминий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен, висококачествен, с неутрално 
втвърдяване, 100% силиконов уплътнител, 
предназначен за приложения, при които се 
изискват дълготрайно залепване на водопроводи 
и канализация, водостоци, покриви, козирки, 
облицовки и улуци. Подходящ е за уплътняване на 
връзки.

Изключителна адхезия без грунд към съединителни елементи, 
изработени от тухла, камък, бетон, дърво, пластмаса, стомана, 
алуминий, цинк, порцелан, керамика, PVC, метал, стъкло и 
порести повърхности. Силно еластичен, +/- 25% способност 
за движение. Устойчив на UV, вода и атмосферни влияния. 
Некорозивно неутрално втвърдяване. Бързо втвърдяване. Слаб 
мирис. Вътрешна/ външна употреба. Лесен за приложение. 
Химически устойчив. Не се стича.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Силиконов полимер(оксим)
Система за втвърдяване  : Неутрална
Плътност : 1.20± 0.03 гр/мл  (ASTM D 792)
Твърдост по Shore A : 22-32 (след 28 дни)
Якост на опън : ≤ 0,4 N/mm2 (23°C и 50% R.H) (ISO 8339)
Образуване на защитен слой: 5-10 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване : Мин. 2,5 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Удължаване при скъсване : ≥ 350%
Еластично възстановяване : Прибл. 100%  (ISO 7389)
Огъване : 0 мм (ISO 7390) 
Температурна устойчивост: -60°C до +180°C
Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

100%
СИЛИКОН

УСТОЙЧИВ НА ВОДА,
АТМОСФЕРНИ 

ВЛИЯНИЯ И UV ЛЪЧИ

ВИСОКО
ЕЛАСТИЧЕН
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Съединения и пукнатини в улуци, козирки, водосточни тръби, 
застъпващи се съединения, капандури и облицовъчни стени. 
Канали на вентилационни и ОВК системи.

ОПАКОВКА

310 мл

24

СЕРТИФИКАТИ

Сив, Кафяв

ЦВЕТОВЕ

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

UV
устойчивост

910N
НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН
ЗА ПОКРИВИ И ВиК УСТОЙЧИВ

НА АТМОСФЕРНИ
ВЛИЯНИЯ



Основа : Силиконов полимер(оксим)
Система за втвърдяване  : Неутрална
Плътност : 1.02± 0.03 гр/мл (ASTM D 792) 
(Прозрачен и алуминий)
Плътност : 1.20± 0.03 гр/мл  (ASTM D 792)
(Други цветове) 
Твърдост по Shore A : 17-25 (след 28 дни)
(Прозрачен и алуминий)
Твърдост по Shore A : 22-32 (след 28 дни)
(Други цветове) 
Якост на опън : ≤ 0,4 N/mm2 (23°C и 50% R.H) (ISO 8339)
Образуване на защитен слой: 5-10 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване : Мин. 2,5 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Удължаване при скъсване : ≥ 400% (ASTM D412)
(Прозрачен и алуминий) 
Удължаване при скъсване : ≥ 350%
(Други цветове)
Еластично възстановяване : Прибл. 100%  (ISO 7389)
Огъване : 0 мм (ISO 7390) 
Температурна устойчивост: -60°C до +180°C
Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Неутрално втвърдяване, висококачествен 
силиконов уплътнител, произведен изключително 
за уплътняване по време и остъкляване. Той 
формира високо устойчив на атмосферни влияния 
слой върху прозорци и фасади на сгради.

Осигурява постоянна еластичност благодарение на неговата 
100% силиконова формула. Не се влияе от излагане на 
слънчева светлина, дъжд, сняг и го поддържа в продължение 
на много години. Изключителна устойчивост на температурни 
промени. Много слаба миризма и не корозивен. Отлична 
гъвкавост и адхезия към многобройни порести и непорести 
повърхности. Субстрати за широкомащабни строителни и 
стъкларски приложения. Бързо втвърдяване, нисък модул, 
висока еластичност. Високо вискозитетна формула без спад.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
СИЛИКОН

УСТОЙЧИВ
НА АТМОСФЕРНИ

ВЛИЯНИЯ

СЛАБ МИРИС
НЕ КОРОЗИВЕН

57

Високотехнологично уплътняване и запечатване на фуги 
за стени, прозорци и врати. Запечатване и монтиране на 
прозорците и рамката на вратите. Запечатване на мраморни, 
каменни и други порести субстрати. Запечатване на свързващи 
и разширителни фуги.

ОПАКОВКА

310 мл

24

СЕРТИФИКАТИ

Черен, Сив, Бял, Прозрачен, Алуминий, Кафяв 

ЦВЕТОВЕ

600 мл салам

24

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 23207

310 мл 600 мл

КОД № 35311
КОД № 35313
КОД № 22254
КОД № 35312
КОД № 22526

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Против
корозия

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

915N
ХИДРОУСТОЙЧИВ
НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН

бял, кафяв, алуминий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ацетокси-втвърдяващ се, високопроизводителен 
силиконов уплътнител, устойчив на плесени, 
предназначен за запълване и уплътняване на 
празнини в широка гама от приложения. Той 
съчетава предимствата на изключителната адхезия 
към стъкло, мрамор, гранит, огледало и т.н. и е не 
корозивен, без мирис.

100% силикон, без разтворители. Еднокомпонентен, против влага. Високо 

съпротивление за формиране на плесен. Отличен праймер с по-малко 

адхезия към многобройни порести и непорести субстрати. Отлично 

прилагане при пряка слънчева светлина, дъжд, сняг и озон. Устойчив на 

температурни крайности (-60 ° C до +180 ° C). Бързо втвърдяване. Нисък 

модул, висока еластичност. Изключителна устойчивост срещу плесени и 

гъбички. Не се изкривява или  променя. Издържа на почистващи препарати и 

химикали. Система за втвърдяване на ацетокси. Съответства на изискванията 

за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED кредит EQc4.1 «Продукти 

с ниски емисии» от правило 1168 на SCAQ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Силиконов полимер

Система за втвърдяване  : Ацетокси

Плътност  : 1.02 ± 0.03 гр/мл (ASTM D 792)

Твърдост по Shore A  : 24-30 (след 28 дни)

Якост на опън  : ≤ 0,4 N/мм²  (ISO 8339)

Образуване на защитен слой: 7-13 мин. (23°C и 50% R.H)

Скорост на втвърдяване  : Мин. 3 мм/ден (23°C и 50% R.H)

Удължаване при скъсване : ≥ 250%  (ASTM D 412)

Еластично възстановяване: Прибл.100%  (ISO 7389)

Огъване  : 0 мм  (ISO 7390)

Промяна в обема  : < 5%  (ISO 10563)

Температурна устойчивост: -50°C до +200°C

Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

ПРОТИВ
МУХЪЛ

БЪРЗО
СЪХНЕЩ

100% СИЛИКОН,
БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ

58

Залепване на съединителни връзки. Поставяне на уплътнение  
по всяко  време. Остъклителни работи. Санитарни фуги: 
Залепване в кухни и бани.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

280 мл

24

Бял, Прозрачен

ЦВЕТОВЕ

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 22251
КОД № 22252

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Без
разтворители

Водоустойчиво Бързо
втвърдяващо

Висока
еластичност

100S
100% СИЛИКОН
САНИТАРЕН

НЕТОКСИЧЕН
ЗА РИБИ И ЖИВИ 

ОРГАНИЗМИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нетоксичен, без разтворители силиконов уплътнител 
за приложение в аквариум и стъклопакети. Това е 
висококачествен силиконов уплътнител, основан на 
ацетокси система за втвърдяване, с отлична адхезия 
към стъкло и много други непорести повърхности.

100% силикон. Много добра здравина на свързване. Бързо 
втвърдяване. Не е токсичен за риби и други живи организми. 
Еднокомпонентен, изсъхва от атмосферна влага. Не губи 
еластичността си при ниски и високи температури. Не се 
напуква, обезцветява или свива. Устойчив на много химикали. 
Устойчив на UV лъчение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
СИЛИКОН

БЪРЗО
СЪХНЕЩ

НЕТОКСИЧЕН
ЗА РИБИ И ЖИВИ 

ОРГАНИЗМИ
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Залепване, запечатване и ремонт на аквариуми.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл

24

Черен, Прозрачен

ЦВЕТОВЕ

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

Основа  : Силиконов полимер

Система за втвърдяване  : Ацетокси

Плътност  : 1.02 ± 0.03 гр/мл (ASTM D 792)

Твърдост по Shore A  : 24-30 (след 28 дни)

Якост на опън  : ≤ 0,4 N/мм²  (ISO 8339)

Образуване на защитен слой: 7-13 мин. (23°C и 50% R.H)

Скорост на втвърдяване  : Мин. 3 мм/ден (23°C и 50% R.H)

Удължаване при скъсване : ≥ 250%  (ASTM D 412)

Еластично възстановяване: Прибл.100%  (ISO 7389)

Огъване  : 0 мм  (ISO 7390)

Промяна в обема  : < 5%  (ISO 10563)

Температурна устойчивост: -50°C до +200°C

Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

КОД № 14964
КОД № 33891

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Бързо
втвърдяващо

100AQ
СИЛИКОН ЗА АКВАРИУМИ
НЕТОКСИЧЕН

черен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен силиконов уплътнител за 
широка гама общи приложения за запечатване 
и остъкляване. Той осигурява силна адхезия и е 
подходящ за употреба върху обикновени порести и 
не порести строителни материали.

Остава постоянно еластичен след втвърдяване. Остава 
гъвкав при ниски и високи температури. Устойчив на 
температурни крайности. Устойчивост на стареене, напукване 
и обезцветяване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Силиконов полимер

Система за втвърдяване  : Ацетокси

Плътност : 0.96 – 0.98 гр/мл (ASTM D 792) 

Твърдост по Shore A  : 15-25 (след 28 дни)

Образуване на защитен слой: 8-20 мин. (23°C и 50% R.H)

Скорост на втвърдяване  : Мин. 2.5 мм/ден (23°C и 50% R.H)

Якост на опън : ≥ 0,7 N/мм2 (ASTM D 412) 

Удължаване при скъсване : ≥ 350%  (ASTM D 412)

Огъване : 0 mm (ISO 7390) 

Температура на нанасяне : +5°C до +40°C

ПРОТИВ
МУХЪЛ

СИЛНА
ЕЛАСТИЧНОСТ

УНИВЕРСАЛНА
УПОТРЕБА
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Запечатване около прозорци и врати. Запечатване в 
приложения за домашен майстор. В банята, кухнята и 
водопроводните приложения. Свързващи и разширителни 
фуги на стъкло, порцелан, стомана и др. 

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

Черен, Сив, Бял, Кафяв, Златен дъб,
Прозрачен

ЦВЕТОВЕ

280мл 50мл 300мл салам

24 24 24

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

280 мл 280 мл 50 мл

КОД № 11680
КОД № 11681
КОД № 33897

КОД № 33900
КОД № 33898
КОД № 33899

КОД № 16077
КОД № 20255

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Универсален
за употреба

UNIVERSAL

USE
Висока залепваща

способност
Устойчиво на 

метеорологични 
условия

Висока
еластичност

100E
СИЛИКОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ
УНИВЕРСАЛЕН

ПОДСИЛЕН
С ВЛАКНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подсилен с влакна, уплътнител на водна основа  за 
прашни повърхностти и шумо поглъщане.

Отлична уплътнителна способност. Много ниско съдържание 
на летливи органични съединения. Постоянно гъвкав. Не капе, 
нито се свива. Вътрешна и външна употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH : 7,5-9

Специфично тегло  : 1,40 ± 0,03 гр/см3 (ASTM D 792)

Време на залепване : 15-60 мин (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A : 40-70 Shore A

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне : +5 °C до +40 °C

ВЪНШНО
И ВЪТРЕШНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛАБО
СВИВАНЕ

ПОДСИЛЕН
С ВЛАКНА
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Подходящ за уплътняване на метал и метални съединения, 
за да се предотврати изтичането на въздух в климатичните, 
хладилните, вентилационните и разпределителните системи.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл

12

Сив, Бял

ЦВЕТОВЕ

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 33852

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока
еластичност

Не се свива Не се стича

Емисии на ЛОС

За вътрешна и 
външна употреба

AC590
АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ
ЗА ПРАШНИ ПОВЪРХНОСТИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Постоянно гъвкав, акрилен акустичен уплътнител 
на водна основа, специално формулиран за 
намаляване на звукопроводимостта през фугите 
и ръбовете на всички видове преградни стени в 
звукоизолационни проекти. Също така осигурява 
звукопоглъщане, както и преграда за дима и влагата 
между различни строителни основи.

Намалява звукопроводимостта. Остава гъвкав за високо 
акустична ефективност. Залепва към широка гама от материали, 
включително дърво, тухла, пенокартон, бетон,дъски, 
гипсокартон, циментови плочи и др. Незапалим. Екологично 
чист: Ниско съдържания на ЛОС и слаб мирис. Лесно почистване 
с вода. Лесно се нанася без да се стича. Може да се боядисва 
върху него.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH  : 7.5-9

Специфично тегло  : 1,58 ± 0,03 гр/см3 (ASTM D 792)

Време на залепване  : < 60 мин (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A  : 20 ± Shore A

Удължаване  : > 100%  (ASTM D 412)

Максимална якост на опън: ≥ 0,4 N/мм2  (ASTM D 412)

Температура на нанасяне : +5°C to +40°C

ВИСОКИ
ЗВУКОПОГЛЪЩАЩИ

СВОЙСТВА

НАМАЛЯВА
ЗВУКОВИТЕ

ПРЕДАВАНИЯ

СЛАБ
МИРИС
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Осигурява ефективна акустична бариера за уплътняване на празнини, 
периферни фуги и вътрешни преградни стени между два звукоизолиращи 
материала, включително и гипсокартон, сухи зидарии, пенокартон, 
където се изисква акустична бариера. Уплътняване и залепване на фуги 
между стените и пода, или тавана. Също така е подходящ за използване по 
периферията на скрито осветление, водопроводни тръби, въздуховоди, 
електрически проводници, прозорци и врати. Залепва към множество 
основи, включително дърво, тухла, зидария, гипсокартон, пенокартон, 
бетон, гипсокартон, зелени плочи, гипсокартон, циментови плочи, 
метални шпилки и други топлоизолационни плочи и т.н..

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

Бял, Сив

ЦВЕТОВЕ

310мл 600 мл салам

12 12

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

На водна
основа

Не се стича Може да се
боядисва

Висока
звукоизолация

AC592
АКУСТИЧЕН
УПЛЪТНИТЕЛ

МОЖЕ ДА СЕ 
БОЯДИСВА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Многофункционален акрилен уплътнител, 
формулиран за осигуряване с индикатор за 
изсъхване.

Розов на цвят и става бял след изсъхване. Много ниско 
съдържание на летливи органични съединения. Водоустойчив 
след втвърдяване. Много лесно приложение. Може да 
се боядисва. Може да се използва при всички порести 
повърхности като тухли, бетон, дърво и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH  : 8,5-9,5

Специфично тегло  : 1,62 ± 0,03 гр/cм3 (ASTM D 792)

Време на залепване  : 15-60 мин (23°C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23°C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A  : 40-70 Shore A

Свиване на обема  : %32  (ASTM D 412)

Загуба на тегло  : %20

Удължаване  : >%150

Модул 100 % удължение : ≥0,40 Mpa

Максимална якост на опън: ≥ 0,50 Mpa

Якост на опън  : ≥ 0,15 Mpa

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне  : +5 °C до +40 °C

РОЗОВ ПРИ 
НАНАСЯНЕ, БЯЛ 

СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ

НА ВОДНА 
ОСНОВА

МОЖЕ ДА СЕ 
БОЯДИСВА
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Залепване на слабо и среднодвижещи връзки между различни 
строителни материали (дърво, бетон, тухли и др.). Запечатване 
на фуги между прозорци, стени, врати и др. Запълване на 
пукнатини по стените и таваните.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл

12

Нанася се розов, изсъхва бял

ЦВЕТОВЕ

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 35316

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

На водна
основа

Лесен за
използване

Може да се
боядисва

Водоустойчив

AC600
УПЛЪТНИТЕЛ АКРИЛЕН
РОЗОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пласто-еластично акрилно лепило и уплътнител, 
който става кристално чисто при втвърдяване.

Става прозрачен, когато изсъхне. Много ниско съдържание 
на летливи органични съединения. Водоустойчив след 
втвърдяване. Може да се използва върху всички порести 
повърхности като тухли, бетон, дърво и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH  : 7,5-9

Специфично тегло  : 1,05 ± 0,03 гр/см3 (ASTM D 792)

Образуване на защитен слой : 15-30 мин (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : Прибл. 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдо съдържание  : Мин. 52%

Твърдост по Shore A  : 40-70 Shore A

Удължаване  : >%600  (ASTM D 412)

Модул 100 % разтягане : ≥0,30 Mpa

Якост на опън  : ≥ 0,50 Mpa  (ASTM D 412)

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне : +5 °C до +35 °C

НАНАСЯ СЕ БЯЛ,
ИЗСЪХВА

ПРОЗРАЧЕН

ЕКОЛОГИЧЕН

ВОДОУСТОЙЧИВ
СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ
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Подходящ за запечатване в баня и кухня. Може да се използва 
като лепило за дърво, тухли, бетон и др.

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

Прозрачен: нанася се бял, след изсъхване става прозрачен.

ЦВЕТОВЕ

310мл

12

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 33808

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Екологично
чист

Водоустойчив Може да се
боядисва

AC603
УПЛЪТНИТЕЛ АКРИЛЕН
ПРОЗРАЧЕН

УСТОЙЧИВ НА 
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕ-

НИ, ВОДА И UV ЛЪЧИ

Лесен за
използване



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен акрилен уплътнител на водна 
основа, предназначен за запълване на гладки стени 
и ремонт на стени преди боядисване. Той осигурява 
устойчив водоотблъскващ слой след втвърдяване. 
Особено подходящ за запълване на фуги с ниски 
движения и пукнатини между строителни материали 
като тухли, бетон, дърво, сухи стени и гипсокартони 
и др.

Гъвкав, устойчив на пукнатини. Изключително прилепване към 
бетон, зидария и тухли и т.н. Много ниско съдържание на ЛОС. 
Вътрешно / външно използване. Почистване с вода. Може да 
се боядисва. Устойчив на UV лъчи, вода и атмосферни влияния. 
Лесно  приложение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH : 7,5-9

Специфично тегло  : 0,85 ± 0,05 гр/см3 (ASTM D 792)

Време на залепване : 5-10 min (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679) 

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A : 40-70 Shore A

Свиване на обем  : %35 (ASTM D 412)

Загуба на тегло : %30

Удължаване  : >%100

Модул 100 % разтягане : ≥0,30 Mpa

Максимална якост на опън: ≥ 0,10 Mpa

Якост на опън : ≥ 0,40 Mpa

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне : +5 °C до +40 °C

ГЪВКАВ, 
УСТОЙЧИВ

НА ПУКНАТИНИ

ЗА УПОТРЕБА 
НА ОТКРИТО И 

ЗАКРИТО

УСТОЙЧИВ НА 
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕ-

НИ, ВОДА И UV ЛЪЧИ
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Използвайте за стенни ремонти върху малки дупки и пукнатини 
в стени, дърво и гипс. Запълване на фуги с ниски движения 
между различни строителни субстрати като тухли, бетон, 
дърво, сухи стени и гипс и др.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 млОБЕМ

В КАШОН 12

Бял

ЦВЕТОВЕ

1

500 мл кофа

6

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 33854

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост

AC604
СВРЪХ ЛЕК АКРИЛЕН 
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПУКНАТИНИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен универсален акрилен уплътнител, 
подходящ за запълване на пукнатини и фуги, както 
на закрито, така и на открито. Това е икономичен 
ефективен пластично-еластичен уплътнител, 
идеален за особено статични фуги.

Може да се боядисва. Много ниско съдържание на летливи 
органични съединения. Много лесен за нанасяне и почистване. 
Водоустойчив след втвърдяване. Може да се използва при 
всички порести повърхности като тухли, бетон, дърво и др. Без 
миризма.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH  : 7-9

Специфично тегло  : 1,62 ± 0,03 гр/см3 (ASTM D 792)

Време на залепване  : 50 ± 20 мин (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A  : 40 – 70 Shore A

Крайно удължаване  : ≥100 %  (ASTM D 412)

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне : +5 °C до +40 °C

МОЖЕ ДА СЕ 
БОЯДИСВА

ЕКОЛОГИЧЕН

БЕЗ МИРИЗМА

66

Запечатване на фуги със слаби движения между различни 
строителни материали (дърво, бетон, тухли и др.). Запълване 
на пукнатини по стените и таваните.Връзки между прозорци, 
стени, врати и др.

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

Бял

ЦВЕТОВЕ

310мл

24

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 11684

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Екологично
чист

Лесен за
използване

Водоустойчив Може да се
боядисва

Емисии на ЛОС

AC605
АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

ВОДОУСТОЙЧИВ
СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен уплътнител на база акрилна 
емулсия, подсилен със силиконова емулсия. Той има 
превъзходна адхезия и добра еластичност.

На водна основа и нетоксичен. Много ниско съдържание 
на летливи органични съединения. Водоустойчив след 
втвърдяване. Може да се боядисва. Много лесен за нанасяне 
и почистване. Може да се използва при всички порести 
повърхности като тухли, бетон, дърво и др. Без миризма.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH  : 7-8

Специфично тегло : 1,60 ± 0,03 гр/см3 (ASTM D 792)

Време за залепване  : 50 ± 20 мин (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A  : 30-50 Shore A

Крайно удължаване  : ≥300%  (ASTM D 412)

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне: +5 °C до +40 °C

МОЖЕ ДА СЕ 
БОЯДИСВА

НА ВОДНА 
ОСНОВА,

НЕТОКСИЧЕН

ВОДОУСТОЙЧИВ
СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ

67

Запечатване на фуги със слаби движения между различни 
строителни материали (дърво, бетон, тухли и др.). Запечатване 
на фуги между прозорци, стени, врати и др. Запълване на 
пукнатини по стените и таваните.

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

310 мл

24

Черен, Сив, Бял

ЦВЕТОВЕ

1

300 мл салам

12

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

КОД № 16976
КОД № 41178
КОД № 41177

310 мл

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Лесен за
използване

Водоустойчив Може да се
боядисва

На водна
основа

Емисии на ЛОС

AS606
СИЛИКОНИЗИРАН 
УПЛЪТНИТЕЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

AS608
АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ
ЗА ДЪРВО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Акрилна дисперсия

Консистенция  : Гладка паста

pH  : 7,5 - 9

Специфично тегло  : 1,62 ± 0,03 гр/см3 (ASTM D 792)

Свободно време  : 15 ± 60 мин (23 °C и 50% R.H) (ASTM C 679)

Скорост на втвърдяване  : 2 мм/ден (23 °C и 50% R.H)

Твърдост по Shore A  : 40 – 70 Shore A

Крайно удължаване  : ≥100 %  (ASTM D 412)

Температурна устойчивост: -10 °C до +80 °C

Температура на нанасяне : +5 °C до +40 °C

68

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

Бук, венге, дъб, златен дъб, орех, чам

ЦВЕТОВЕ

310мл

24

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 41179
КОД № 41182
КОД № 41180
КОД № 41181
КОД № 33850
КОД № 37530

Емисии на ЛОС

Еднокомпонентен, висококачествен, гъвкав 
уплътнител, базиран на акрилна дисперсия за 
дървени повърхности. В допълнение към дървото 
прилепва добре към бетон, мазилка, цимент, 
гипсокартон, тухли и метали.

Без разтворители, с много ниско съдържание на ЛОС. 
Водоустойчив след втвърдяване.Издържа на движение 
на повърхността до 15%. Много добра адхезия към много 
повърхности.

Уплътняване на фуги между дървени подове и стени., както и 
между подове и первази. Уплътняване на ламиниран паркет. 
Подходящ за пукнатини в дървени подове.

БЕЗ 
РАЗТВОРИТЕЛИ

МОЖЕ ДА СЕ 
ЛАКИРА И ПОЛИРА

15%ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДВИЖЕНИЕ

Водоустойчиво Може да се
боядисва

Без
разтворители

Може да се 
лакира и полира



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЦВЕТОВЕ

КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ
НА СТЕНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Натурален полимер

Консистенция : Паста

Система за втвърдяване : От влагата

Плътност : 1,92 ± 0,04 гр/cм3 (ASTM D 792)

Потребление : 0,600 л/м2 (1,052 кг/м2)

Образуване на защитен слой: 5-45 мин. (23 °C и 50% R.H)

Температура на полагане : -5 °C до -30 °C

Водоустойчивост  : слаба, нуждае се от покритие при външни приложения

Скорост на втвърдяване  : 3 мм/24 часа (23 °C и 50% R.H)

Възможност за боядисване: след 60 мин.

pH : 7,5 до 9

69

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

1

УПЛЪТНИТЕЛИ И СИЛИКОНИ

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Комплект за ремонт на стени “всичко в едно” се 
състои от готов акрилен смесен ремонтен материал 
за запълване и залепване на малки отвори и 
пукнатини, пластмасова шпатула, гъвкава армираща 
подложка и шкурка.

Цялото необходимо количество е в една опаковка. Не се 
изисква смесване. Висока способнаст на запълване на дупки 
и отвори. Изсъхва бързо до твърдо покритие. Може да се 
боядисва, да се пробива и шлифова, след изсъхване.

ВСИЧКО
В ЕДНО

НА ВОДНА
ОСНОВА

НЕ ТОКСИЧЕН

Продуктът се използва за запълване на пукнатини, разцепвания, 
отвори и повърхностни дефекти и несъвършенства в 
строителни материали, като бетон, тухли, гипсокартон, дърво 
и др. Ефективно ремонтира от малки пукнатини до по-големи 
отвори.

Бял

КОД № 39962

Емисии на ЛОС

Лесен за
използване

На водна
основа

За вътрешна и 
външна употреба

Може да се
боядисва

280мл

16



ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ДО 70L

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентна PU пяна, която дава значително 
по-голям обем. Използва се със специален пистолет 
апликатор за полагане на полиуретанова пяна.

Висока производителност до 70 литра, в зависимост от 
влажността и температурата. Отлична адхезия към често 
срещаните строителни материали. Предпазва образуването 
на мухъл и плесен, водоустойчива и може да се боядисва. Тя 
не съдържа пропелентни газове, които са вредни за озоновия 
слой.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване : От влагата
Специфично тегло : 19±3 кг/м3  (ASTM D1622)
Време за залепване (1 cм ширина): 6±2 мин  (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 20-45 мин  (ASTM C1620)
Време за втвърдяване : 24 часа
Цвят на пяната  : Светло жълт
Добив  : 65-70 л  (ASTM C1536)
Пожарен клас  : B3  (DIN 4102-1)
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C)  (DIN 52612)
Сила на сгъстяване  : 0,03 MPa  (DIN 53421)
Водопоглъщане  : макс. 1 vol%  (DIN 53428)
Оптимална температура  : мин..5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : -40°C до +80°C
Температура на нанасяне  : +5°C до +30°C 

ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ДО 70L

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ ЗА 
ОБЩИ СТРОИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

71

ПЯНИ

Закрепване и изолиране на рамки за врати и прозорци. 
Запълване и запечатване на празнини и кухини. Запълване 
на празнини в стените. Изолация на електрически контакти и 
водопроводи.

ОПАКОВКА

Gw. 1020 грОБЕМ

В КАШОН 12

СЕРТИФИКАТИ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 34144

Висока залепваща
способност

Водоустойчив Може да се
боядисва

Против мухъл

Емисии на ЛОС

872
ПОЛИУРЕТАНОВА ПИСТО-
ЛЕТНА ПЯНА МЕГА 70L



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полиуретанова  пяна, при която вентила никога не  
блокира благодарение на механичния си клапан.

Може да се използва повторно дори и да е частично използвана 
преди това. Дори да се съхранява в хоризонтално положение 
или вертикално , вентилът никога не  блокира. По-добро 
управление на изтичането благодарение на специален адаптер. 
Висока хоризонтална доходност благодарение на специалната 
конструкция. Предпазва от мухъл и плесен, водоустойчива и 
може да се боядисва. Тя не съдържа пропелентни газове, които 
са вредни за озоновия слой.

940
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
С МЕХАНИЧЕН ВЕНТИЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : От влагата
Специфична тежест : 22±3 кг/ м3 (ASTM D1622)
 Време за залепване (1 cм ширина): 7±3 мин (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 30-45 мин (ASTM C1620) 
Време за втвърдяване : 24 часа
Цвят : Светло зелен
Добив  : 30-45 L (ASTM C1536)
Пожарен клас : B3 (DIN 4102-1) 
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C) (DIN 52612)
Сила на сгъстяване : 0,03 MPa (DIN 53421) 
Водопоглъщане  : макс. 1 vol% (DIN 53428)
Оптимална температура : мин.5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : -40°C до +80°C
Температура на нанасяне : +5°C до +30°C

ЗА МНОГОКРАТНА
УПОТРЕБА

БЕЗ 
БЛОКИРАНЕ 

НА ВЕНТИЛА

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

72

ПЯНИ

Закрепване и изолиране на рамки за врати и прозорци. 
Запълване и запечатване на празнини и кухини. Запълване 
на празнини в стените. Изолация на електрически контакти и 
водопроводи.

ОПАКОВКА

Gw. 850 грОБЕМ

В КАШОН 12

СЕРТИФИКАТИ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 31262

Водоустойчив Може да се
боядисва

За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Против мухъл

Емисии на ЛОС

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ
И ЗАПЪЛВАЩИ

СВОЙСТВА

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА



ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
С МЕХАНИЧЕН ВЕНТИЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентна PU пяна, използва се с пистолет  
апликатор, с висока производителност и лесно 
нанасяне. Тя не съдържа пропелентни газове, които 
са вредни за озоновия слой.

Отлична адхезия и запълване с висока термична и звукова 
изолация. Икономична консумация благодарение на точното 
приложение. Висока производителност до 45 литра в 
зависимост от температурата и влажността. Съответства на клас 
на огън B3 съгласно DIN 4102-1. Предлага се за защита от мухъл 
и плесен, водоустойчива и може да се боядисва. Изсъхналата 
пяна става твърда и може да бъде подрязана, оформена и 
шлифована.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : От влагата
Специфична тежест  : 19±3 кг/м3  (ASTM D1622)
Време за залепване (1 см ширина): 6±2 мин  (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 20-45 мин  (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 24 часа
Цвят  : Светло жълт
Добив  : 30-45 л  (ASTM C1536)
Пожарен клас  : B3  (DIN 4102-1)
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C)  (DIN 52612)
Сила на сгъстяване  : 0,03 MPa  (DIN 53421)
Водопоглъщане  : макс. 1 vol%  (DIN 53428)
Оптимална температура  : мин.5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : -40°C до +80°C
Температура на нанасяне  : -5°C до +30°C 

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ
И ЗАПЪЛВАЩИ

СВОЙСТВА

ИЗПОЛЗВА СЕ С 
ПИСТОЛЕТ

73

ПЯНИ

Закрепване и изолиране на рамки за врати и прозорци. 
Запълване и запечатване на празнини и кухини. Запълване 
на празнини в стените. Изолация на електрически контакти и 
водопроводи.

ОПАКОВКА

Gw890 гр

12

СЕРТИФИКАТИ

ОБЕМ

В КАШОН

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 11692
Висока залепваща

способност
Водоустойчив Може да се

боядисва
Против мухъл

Емисии на ЛОС

805P
ПОЛИУРЕТАНОВА ПИСТО-
ЛЕТНА ПЯНА УНИВЕРСАЛНА



Еднокомпонентна PU пяна, с висока произво-
дителност и лесно нанасяне. Тя не съдържа 
пропелентни газове, които са вредни за озоновия 
слой.

Отлична адхезия и запълване висока термична и звукова 
изолация. Отличен монтажен капацитет и стабилност. Прилепва 
към почти всички строителни материали, с изключение на 
повърхности като полиетилен, тефлон, силикон и повърхности, 
замърсени с масла и мазнини, средства за отстраняване на 
плесени и подобни материали. Устойчива на мухъл и плесени, 
водоустойчива, може да се  боядисава. Изсъхналата пяна става 
твърда и може да бъде подрязана, оформена и шлифована.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : От влагата
Специфична тежест  : 22±3 кг/м3  (ASTM D1622)
Време за залепване (1 cм ширина): 7±3 мин  (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 30-45 мин  (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 24 часа
Цвят  : Светло жълт
Добив  : 30-45 л  (ASTM C1536)
Пожарен клас  : B3  (DIN 4102-1)
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C)  (DIN 52612)
Сила на сгъстяване  : 0,03 MPa  (DIN 53421)
Якост на опън  : 11.7±0.8  (SO1926-79)
Стабилност на размерите  : ±10%  (ISO2796/86)
Проникване на вода  : 0  (ISO2896-87)
Водопоглъщане  : макс. 1 vol%  (DIN 53428)
Оптимална температура  : мин.5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : -40°C до +80°C
Температура на нанасяне  : -5°C до +30°C

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ 
И ЗАПЪЛВАЩИ 

СВОЙСТВА

ИЗПОЛЗВАНЕ С 
УДЪЛЖИТЕЛ

ВИСОКА ЕКСПАНЗИЯ

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

74

ПЯНИ

Закрепване и изолиране на рамки за врати и прозорци. 
Запълване и запечатване на празнини и кухини. Запълване 
на празнини в стените. Изолация на електрически контакти и 
водопроводи.

ОПАКОВКА

Gw. 750 мл Gw. 500 мл Gw. 300 мл

12 12 12

СЕРТИФИКАТИ

ОБЕМ

В КАШОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Водоустойчив Може да се
боядисва

Емисии на ЛОС

Против мухъл

КОД № 13076 - 300 мл
КОД № 11691 - 500 мл
КОД № 11690 - 750 мл

805
ПОЛИУРЕТАНОВА РЪЧНА
ПЯНА УНИВЕРСАЛНА

РЪЧНА ПЯНА

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА



ПОЛИУРЕТАНОВА РЪЧНА
ПЯНА УНИВЕРСАЛНА

Еднокомпонентна, влагоустойчива и 
саморазширяваща се аерозолна полиуретанова 
пяна. Тя е проектирана за лесно прилагане чрез 
адаптера удължител, който е включен с всяка 
опаковка. Пяната  се разширява като пистолетната 
пяна. Има  ниска експанзия при употреба . Тя не 
съдържа пропелентни газове, които са вредни за 
озоновия слой.

Отлична адхезия и запълване висока термична и звукова 
изолация. Отличен монтажен капацитет и стабилност. Прилепва 
към почти всички строителни материали, с изключение на 
повърхности като полиетилен, тефлон, силикон и повърхности, 
замърсени с масла и мазнини, средства за отстраняване 
на плесени и подобни материали. Устойчива на плесени, 
водоустойчива, може да се боядисва. Изсъхналата пяна става 
твърда и може да бъде подрязана, оформена и шлифована.

806
ПОЛИУРЕТАНОВА РЪЧНА 
ПЯНА СЛАБОРАЗШИРЯВАЩА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : От влагата
Специфична тежест  : 22±3 кг/м3  (ASTM D1622)
Време за залепване (1 cм ширина): 7±2 мин  (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 20-45 мин  (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 24 часа
Цвят  : Светло жълт
Добив  : 30-45 л  (ASTM C1536)
Пожарен клас  : B3 (DIN 4102-1)
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C)  (DIN 52612)
Сила на сгъстяване  : 0,03 MPa  (DIN 53421)
Проникване на вода  : 0  (ISO 2896-87)
Водопоглъщане  : макс. 1 vol%  (DIN 53428)
Оптимална температура  : мин.5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : -40°C до +80°C
Температура на нанасяне  : +5°C до +30°C 

РЪЧНА ПЯНА

СЛАБА 
ЕКСПАНЗИЯ

ПРОТИВ МУХЪЛ
ВОДОУСТОЙЧИВА

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

75

ПЯНИ

Закрепване и изолиране на рамки за врати и прозорци. 
Запълване и запечатване на празнини и кухини. Запълване 
на процепи в стените. Изолация на електрически контакти и 
водопроводи.

ОПАКОВКА

Gw850 гр

12

СЕРТИФИКАТИ

ОБЕМ

В КАШОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 33861

Водоустойчив Може да се
боядисва

Висока залепваща
способност

Емисии на ЛОС

Против мухъл



Еднокомпонентна полиуретанова гъвкава пяна, 
шумопоглъщаща, използвана с пистолет  апликатор, 
с висока производителност, лесна употреба. Тя не 
съдържа пропелентни газове, които са вредни за 
озоновия слой. Пяната има минимално разширение 
след прилагане (по-малко от 50%) и поради това е 
много икономична при употреба. Пяната е много 
еластична и има много висока акустична оценка и 
термична стойност.

Силна  еластичност и висок коефициент на възстановяване. 
Преодолява екстремни физически движения без структурна 
деформация. Ударопоглъщаща. Отлична адхезия и запълваща 
способност висока термична и звукова изолация. Икономична 
консумация благодарение на точното приложение. Висока 
дозировка до 45 литра в зависимост от температурата и 
влажността. Устойчива на плесени, водоустойчива и може да се  
боядисва.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : От влагата
Механични свойства  : Гъвкава
Специфична тежест  : 21±3 кг/м3 (ASTM D1622)
Време за залепване (1 cм ширина): 6±2мин  (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 20-45 мин  (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 2-4 часа
Цвят  : Светло син
Добив  : 45-55 л  (ASTM C1536)
Пожарен клас  : B3  (DIN 4102-1)
Съпротивление на сгъстяване : 22,3 kPa (%10 компресирани) 
  FEICA TM 1011:2015
Якост на опън  : 0,065 MPa  FEICA TM 1018:2015
Удължаване при прекъсване : % 36-38
Водопоглъщане  : макс. 1 vol%  (DIN 53428)
Свиване  : < 3%
Якост на срязване  : 0,058 MPa  FEICA TM 1012:2013
Оптимална температура  : мин.5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : -40°C до +80°C
Температура на нанасяне  : -2°C до +30°C 

ПРЕОДОЛЯВА 
ЕКСТРЕМНИ 
ФИЗИЧЕСКИ 

ДВИЖЕНИЯ БЕЗ 
СТРУКТУРНА 

ДЕФОРМАЦИЯ

УДАРО
ПОГЛЪЩАЩА

ЗВУКОИЗОЛИРАЩА

76

ПЯНИ

Вибрационни конструкции. Производство на звукоизолиращи 
екрани. Нанасяне на звукоизолиращ слой върху индустриални 
съоръжения. Намаляване на шума при употреба като 
фиксираща пяна. Закрепване и изолиране на рамки за врати 
и прозорци. Запълване и запечатване на празнини и кухини. 
Запълване на процепи в стените. Запълване на всички фуги в 
покривните конструкции. Подобряване на топлоизолацията в 
отоплителни / охладителни системи. Изолирани електрически 
контакти и водопроводи.

ОПАКОВКА

900 гр

12

ОБЕМ

В КАШОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 41547

Висока
еластичност

Водоустойчив Може да се
боядисва

888P
ГЪВКАВА ПИСТОЛЕТНА
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

УПОТРЕБА

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

Шумо
поглъщаща



ГЪВКАВА ПИСТОЛЕТНА
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Еднокомпонентна полиуретанова пяна, която се 
използва с пистолет апликатор и е разработена за 
приложения при температури до -12 °C.

Може да се прилага при температури на замръзване. Отлична 
способност на адхезия и запълване, както и висока стойност на 
термичната и акустична изолация. Икономична благодарение 
на прецизното нанасяне. Голямо разширяване до 45 литра. 
Устойчива на мухъл, водоустойчива и може да се боядисва.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Полиуретанов преполимер
Система за втвърдяване  : От влагата
Специфична тежест  : 19±3 кг/м3  (ASTM D1622)
Време за залепване (1 cм ширина): 6±2 мин  (ASTM C1620)
Време за рязане (1cм ширина): 20-45 мин  (ASTM C1620)
Време за втвърдяване  : 24 часа
Цвят  : Светло жълт
Добив  : 30-45 л  (ASTM C1536)
Разширяване на обема  : До %30
Пожарен клас : B3  (DIN 4102-1)
Топлопроводимост  : 0,036 W/m.k (при 20°C)  (DIN 52612)
Сила на сгъстяване  : 0,03 MPa  (DIN 53421)
Водопоглъщане  : макс. 1 vol%  (DIN 53428)
Оптимална температура  : мин.5°C макс. +30°C
Температурна устойчивост  : - 40°C до +80°C
Температура на нанасяне  : - 12°C до +30°C 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ПРИ НИСКИ

ТЕМПЕРАТУРИ

ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

УПОТРЕБА

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

77

ПЯНИ

Фиксиране и монтаж на врати и дограми. Запълване и 
уплътняване на празнини, фуги и кухини. Запълване на 
проходни отвори в стени. Изолиране на електрически контакти 
и водопроводи.

ОПАКОВКА

Gw. 850 гр

12

СЕРТИФИКАТИ

ОБЕМ

В КАШОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Висока залепваща
способност

Водоустойчив Може да се
боядисва

За професионална
употреба

PROFESSIONAL

USE

Емисии на ЛОС

812P
ПОЛИУРЕТАНОВА ПИСТО-
ЛЕТНА ПЯНА ЗИМНА -120С



78

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Премахва прясната PU пяна и почиства адаптера 
на PU пистолет след прилагането. Почиства 
повърхности, дрехи, рамки за прозорци и врати и 
предотвратява втвърдяването на пяна в адаптера на 
пистолет.

Мощен аерозолен почистващ препарат на базата на 
разтворители за отстраняване на незасъхнала полиуретанова 
пяна  и пистолетния адаптор. Проектиран специално за 
почистване на пистолетен адаптер от пяна. Почистващото 
устройство има активатор за пръскане за отстраняване на 
пяната от адаптера на пистолета. Той може да се използва във 
всички позиции. Пропелентния газ не е вреден за озоновия 
слой.

800C
ЧИСТИТЕЛ ЗА ПЯНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Смес от разтворители
Консистенция  : Течна
Вид  : Прозрачен
Специфично тегло  : 0,85гр/см3

ПЯНИ

Почистване на адаптера на пистолет. Почистване на клапаните 
на PU пяна аерозол. Отстраняване на незасъхнала пяна.

ОПАКОВКА

500 мл

12

ОБЕМ

В КАШОН

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 13983 За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Без киселини

НА ОСНОВАТА
НА РАЗТВОРИТЕЛ

МОЖЕ ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА ВЪВ 

ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ

БЕЗ СЛЕДИ
СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ

Безвреден за 
озоновия слой

ВОДОУСТОЙЧИВА
НЕ ИЗГНИВА

ГОТОВА ЗА 3-5 
МИНУТИ

Не оставя следи



ЧИСТИТЕЛ ЗА ПЯНИ

КОД № 40857

ДВУКОМПОНЕНТНА 
ПОЛИУРЕТАНОВА 
СИСТЕМА ЗА ФИКСИРАНЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

79

ПЯНИ

ОПАКОВКА

СЕРТИФИКАТИ

ОБЕМ

В КАШОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

Емисии на ЛОС

Еднокомпонентна полиуретанова система, 
предварително пропорционирана, която се 
разширява и се използва за бързо застопоряване на 
дървени, PVC, стоманени и всякакви видове други 
подпори, като запълва периферната кухина между 
стълба и дупката.

Лесен за използване. Замества тежките торби цимент. Не е 
необходима вода. Висока якост срещу удари. Придържа дърво 
и метал в земята по-добре от бетон. Може да се използва 
при минусови температури. Втвърдява се за 3-5 минути, в 
зависимост от температурата на въздуха..

ЛЕСНА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ

ВОДОУСТОЙЧИВА
НЕ ИЗГНИВА

ГОТОВА ЗА 3-5 
МИНУТИ

Оградни стълбове, подпори за градинско осветление, знаци, 
стълбове и подпори за спортни съоръжения, като баскетболни, 
футболни, волейболни площадки и тенис кортове. За 
шумоизолация в преградни стени от няколко материала.

Основа  : Полиуретанов преполимер
Цвят  : Сив
Време на смесване  : 20 секунди
Време за разширяване : 3 мин
Време за наместването : 3-5 мин
Получаващ се обем  : 9,7 л
Температурна устойчивост  : - 40°C до +120°C
Водопоглъщане : 0,17 кг/м2 

Компонент А 325 гр + компонент В 350 гр

16

Лесен за
използване

Водоустойчиво Устойчиво на 
метеорологични 

условия



80

ЛЕСНО ЗДРАВО БЪРЗО

СИСТЕМА ЗА ФИКСИРАНЕ
НА ОГРАДНИ СТЪЛБОВЕ

A

B

AA B+

A

2 Компонентна система, бързо смесване, предварително 
проектирана система от полиуретанови пенопласти,
специално разработена за закрепване на  подпори.
Без работа с тежки торби от цимент.
Не се изисква вода.
Няма нужда от  циментово смесване.
Поставя  се за 3-5 минути (в зависимост от температурата
на околната среда).

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен, неутрално втвърдяващ, 
високоефективен силиконов уплътнител, специално 
разработен за свързване и лепене на EPDM листове.

Втвърдяване от влага. Много добра адхезия към порести и 
непорести повърхности, включително EPDM. Устойчивост на 
атмосферни условия. Бързо втвърдяване. Висока еластичност. 100% 
Силикон.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Силиконов полимер(оксим)
Система за втвърдяване  : Неутрална
Плътност  : 1.20± 0.03 гр/мл (ASTM D 792)
Твърдост по Shore A  : 25±5 (след 28 дни)
Якост на опън  : ≤ 0,4 N/мм2

 (23°C и 50% R.H) (ISO 8339)
Образуване на защитен слой  : 5-10 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване  : Мин. 2,5 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Удължение при скъсване  : ≥ 350%
Еластично възстановяване  : Прибл. 100% (ISO 7389)
Огъване  : 0 мм (ISO 7390)
Добив  : Прибл. 12 метра (600 мл) за
    0.64 см ширина
Температурна устойчивост  : -60°C до +180°C
Температура на нанасяне  : +5°C to +40°C

85

ПОКРИТИЯ

Свързване на EPDM листове един към друг. Запечатване между 
EPDM листове и много различни строителни повърхности.ОПАКОВКА

ОБЕМ

В КАШОН 12

600 мл  салам

създава постоянни решения
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ЦВЕТОВЕ

Черен

ВИСОКА 
ЕЛАСТИЧНОСТ

УСТОЙЧИВОСТ 
НА АТМОСФЕРНИ 

УСЛОВИЯ

БЪРЗО
ВТВЪРДЯВАНЕ

Висока
еластичност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

SILICONE
100%

100% силикон Бързо
втвърдяващо

907N
EPDM СИЛИКОНОВ
УПЛЪТНИТЕЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пласто-еластичен битумен уплътнител на база 
разтворители, подсилен с влакна, за залепване и 
ремонт на битумни повърхности. След втвърдяване 
се формира постоянна гъвкава маса.

Непосредствена и постоянна адхезия върху всички обикновени 
строителни материали (като тухли, бетон, олово, цинк, керемиди, 
изолационни плоскости, някои пластмаси и др.) Може да се 
нанася при влажни условия. То е тиксотропно и поради това не 
може да капе, разтича или разлее и не прави нарези. Без азбест. 
Остава гъвкав след обработка и вулканизация. Устойчив на влага. 
Икономичен за употреба. Лесно запалим (когато се използва 
неправилно). Високо изолационен. Предпазва от ръжда и влага.

602
БИТУМЕН 
УПЛЪТНИТЕЛ

Основа  : Битум
Система за втвърдяване  : Неутрално, физическо сушене
Плътност  : 1.25± 0.02 гр/мл (ASTM D 792)
Образуване на защитен слой  : 30 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване  : 0,5-1 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Консумация  : 450 гр/м2

Температура на нанасяне  : +1°C до +30°C

ОТЛИЧНА 
АДХЕЗИЯ

УСТОЙЧИВ НА 
АТМОСФЕРНИ 

ВЛИЯНИЯ

86

ПОКРИТИЯ

Водоустойчиво залепване на фуги, съединения, комини, 
вентилационни тръби, дренажни тръби и др. Лепило за синтетични 
материали, плочки, бетон, каучук, изолационни панели и др. 
Уплътняващи съединения в дървени кораби или лодки.

ОПАКОВКА

ОБЕМ

В КАШОН 24

310 мл

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

КОД № 31032

НЕ СЕ СТИЧА

Черен

ЦВЕТОВЕ

Висока залепваща
способност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Не се стича Против ръжда



Еднокомпонентен саморазливен полиуретанов 
уплътнител, идеален за хоризонтални приложения. 
Еластичността му позволява да абсорбира 
непрекъснатите движения на конструкцията, 
причинени от топлинните промени, без проблеми 
от напукване

Еднокомпонентен, не се изисква смесване. Саморазливна 
консистенция, лесно се нанася в хоризонтални фуги. Притежава 
постоянна еластичност. Висока якост на залепване. Възможност за 
± 25% движение на фугите. Може да се боядисва.

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ
Основа  : Полиуретан
Консистенция  : Самонивелиране
Механизъм за втвърдяване  : От влагата
Плътност  : 1,17±0,03 гр/мл
Време на залепване  : Прибл. 60 мин (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване  : Мин. 2,00 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C
 СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ
Твърдост по Shore A  : 20-25 ISO 868 ( след 28 дни)
Може да се боядисва  : Да
Еластично възстановяване  : ≥ 70% ISO 7389
Способност за движение  : 25 %
Удължаване при скъсване  : ≥%500 ASTMD412
Якост на опън  : 0,75-1.5 N/мм2 ASTMD412

ХОРИЗОНТАЛНО 
НАНАСЯНЕ

МОЖЕ ДА СЕ
БОЯДИСВА

САМОРАЗЛИВНА
КОНСИСТЕНЦИЯ
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ПОКРИТИЯ

Използва се за уплътняване на хоризонтални фуги. Вътрешни 
и външни зони. Разширителни фуги между много различни 
строителни материали. Контролни фуги. Индустриални подове. 
Пътища/гаражи, тротоари, палуби.

ОПАКОВКА

ОБЕМ

В КАШОН 1212

600 мл салам310 мл

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока
еластичност

Може да се
боядисва

Лесен за
използване

640SL
САМОРАЗЛИВЕН ПОЛИУ- 
РЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

Висока якост
на свързване



Много бързо втвърдяване, двукомпонентна, 100% 
чисто гъвкаво покритие, получено от реакцията на 
изоцианат-преполимер със смола, завършена с амини. 
Тази ароматно чиста полиурея е предназначена да 
предпазва и покрива бетон, метал, дърво, керамика, 
геотекстилни повърхности. Тя е нечувствителна към 
влага и температура, което позволява приложение при 
проблемни условия на околната среда. Материалът 
трябва да се нанася с помощта на оборудване за 
пропорционално смесване и разпръскване с висока 
температура на множество компоненти с високо 
налягане.

100% твърди вещества, без ЛОС, без разтворители. Няма 
катализатор. Бърза реактивност и бързо втвърдяване. Безшевно  
покритие. Лека или никаква миризма. Изключителна термична 
стабилност. Водоустойчива. Отлична адхезия към бетон, стомана, 
алуминий, пластмаса, дърво, пяна и др. Отлична гъвкавост. 
Нечувствителност към температурата и влажността. Отлична 
химическа устойчивост. Отлична устойчивост на удар и абразия. 
Антикорозионна. Много добра якост на опън и структура. UV, хлор 
и солена вода. Възможна е променлива дебелина на нанасяне. 
Широк цветови спектър.

МНОГО БЪРЗО
ИЗСЪХВАНЕ

БЕЗШЕВНО
ПОКРИТИЕ

ОТЛИЧНА 
ЗДРАВИНА НА 
СТРУКТУРАТА

88

ПОКРИТИЯ

Обща хидроизолация - басейни, плувни басейни, езера, мембрани, 
пречиствателни станции за отпадъчни води, шахти, канализации, 
покриви. Подове - индустриални подове, болници, завод, 
автопаркове, гараж. Камионни легла за камиони. Строителство 
- пътища, мостове, железопътни линии, високоскоростни 
железопътни линии, тунели, летища. Морска промишленост.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг 

Tested according to EN 1186 
Migration testing on Food Contact 
Materials and found in compliance 

with regulation EU No 10/2011 
with amendments

204

Химическа структура  Iso компонент: 
                                  Изоцианат (MDI) Преполимер
   Аминов компонент :   
       Аминна смола
Съдържание на VOC (%)  ASTM D-1259   0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D-2697                  100
Гел (сек)           --                  5-10
Свободно изтегляне (сек)           --                 15-25
Време за залепване (час)                   0-6
Плътност (гр/cм3)  ASTM D-792              0,99-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638                  18-20
Модул (MPa)  ASTM D638  100 % удължение ≥10
  300 %удължение ≥15
Удължение (%)  ASTM D638                ≥400
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240                40-45
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240                85-90
Якост на скъсване (N/мм)  ASTM D 624                50-55
Абразия на Табер (мг)  ASTM D 4060        ˂ 78 1000 цикъла
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D 4541    бетон: ≥2 стомана : ≥6
Клас на пожароустойчивост  EN ISO 11925-2    E
Предаване на водни пари
скорост (гр*мм/м2*24 ч) ISO 15106-3   17
Процент на предаване на
метан (cм3*мм/м2*24 ч) ISO 15105-1   70

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛИУРЕА 1044
СТАНДАРТНА, ЧИСТА



Много бързо втвърдяване, двукомпонентна, 100% 
чисто гъвкаво покритие, получено от реакцията на 
изоцианат-преполимер със смола, завършена с амини. 
Тази ароматно чиста полиурея е предназначена да 
предпазва и покрива бетон, метал, дърво, керамика, 
геотекстилни повърхности. Тя е нечувствителна към 
влага и температура, което позволява приложение при 
проблемни условия на околната среда. Материалът 
трябва да се нанася с помощта на оборудване за 
пропорционално смесване и разпръскване с висока 
температура на множество компоненти с високо 
налягане.

100% твърди вещества, без ЛОС, без разтворители. Няма 
катализатор. Бърза реактивност и кратко време за използване 
на обработената повърхност . Безшевна и безшевно покритие. 
Лека или никаква миризма. Изключителна термична стабилност. 
Водоустойчива. Отлична адхезия към бетон, стомана, алуминий, 
пластмаса, дърво, пяна и др. Отлична гъвкавост. Нечувствителност 
към температурата и влажността. Отлична химическа устойчивост. 
Отлична устойчивост на удар и абразия. Антикорозионна. Много 
добра якост на опън и структура. Устойчивост на UV, хлор и солена 
вода. Възможна е променлива дебелина на нанасяне. Широк 
цветови спектър.

БЪРЗО
ИЗСЪХВАНЕ

БЕЗШЕВНО
ПОКРИТИЕ

ВОДОУСТОЙЧИВА

89

ПОКРИТИЯ

Обща хидроизолация - басейни, плувни басейни, езера, мембрани, 
пречиствателни станции за отпадъчни води, шахти, канализации, 
покриви. Подове - индустриални подове, болници, фабрика, гараж.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг 

Химическа структура     A: MDI Преполимер
    B: Аминна смола
Съдържание по VOC (%)  ASTM D1259                 0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697                100
Гел (сек.)            --               5-10
Време на залепване (сек.)            --              15-25
Време за покритие (час)                0-6
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792           0,99-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638               ≥ 15
Модул (MPa)  ASTM D638  100 % удължение ≥10
  300 % удължение ≥12
Удължение (%)  ASTM D638              ≥375
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240             35-40
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240          90-95-92
Якост на скъсване (N/мм)  ASTM D 624               ≥40
Абразия на Табер (мг)  EN ISO 5470-1       ˂ 100 (H22 колело, 1000 цикъла)
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D 4541             Бетон : ≥2,5 Стомана: ≥6

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост

Екологично
чист

100%
еластичност

ПОЛИУРЕА 1045
ЕКО ЧИСТА



Много бързо втвърдяваща се, двукомпонентна 
ароматно чиста полиуреа система, 100% твърдо, 
гъвкаво покритие, получено от реакция на изоцианат-
преполимер и аминова термична смола. Този продукт е 
одобрен за контакт с питейна вода и за контакт с храни 
и е специално проектиран да предпазва цистерните 
и тръбите за питейна вода.Материалът трябва да се 
нанася с помощта на оборудване за пропорционално 
смесване и разпръскване при висока температура с 
множество компоненти с високо налягане.

Подходящ за контакт с питейна вода и храна. 100% твърдо, без 
ЛОС, без мирис. Не съдържа катализатор. Бърза реактивност 
и  възможност за работа след кратко време след полагане. 
Отлична температурна стабилност. Безшевно  покритие с висока 
водоустойчивост. Отлична адхезия към бетон, стомана, алуминий, 
пластмаси, дърво и др. Отлична гъвкавост. Няма чувствителност 
към температурата и влажността. Идеална издръжливост на 
химикалите. Много добра устойчивост на удар и корозия. Много 
добра якост на опън. Възможна е променлива дебелина на 
нанасяне.

БЕЗОПАСНО ПРИ 
КОНТАКТ С ХРАНА 
И ПИТЕЙНА ВОДА

БЪРЗО
ИЗСЪХВАЩО

БЕЗШЕВНО
ПОКРИТИЕ

90

ПОКРИТИЯ

Съоръжения за съхранение на питейна вода и резервоари. Тръби 
за питейна вода. Инсталации за производство и преработка 
на храни. Студени хранилища. Съоръжения за съхранение на 
дъжд и утаителни резервоари. Системи за филтриране. Басейни, 
увеселителни паркове и аквариуми.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг 

Тествани съгласно EN 1186 
Миграционното изпитване на 

материалите, предназначени за 
контакт с храни, и намерени в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 
10/2011 с изменения.

Химическа структура  A: MDI Преполимер     
  B : Аминна смола
Съдържание по VOC (%)  ASTM D1259                 0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697               100
Гел (сек)            --               5-10
Време на залепване (сек)            --              15-25
Време на покритие (час)                0-6
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792           0,99-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638               16-18
Модул (MPa)  ASTM D638  %100 удължение ≥10
  %300 удължение ≥15
Удължение при скъсване (%)  ASTM D638               ≥350
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240              40-45
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240              85-90
Якост на скъсване (N/мм)  ASTM D 624              50-55
Устойчивост на абразия (мг)  EN ISO 5470-1  ˂90 (H22, 1000 цикъла)
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D 4541  Бетон: ≥2,5 Стомана: ≥6
Контакт с храна  EN 1186-1/15            Подходящо

Метод                                  Данни

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост

Екологично
чист

100%
еластичност

ПОЛИУРЕА FA 1044
ЗА КОНТАКТ С ПИТЕЙНА 
ВОДА И ХРАНИ



Много бързо втвърдяваща се, двукомпонентна 
ароматно чиста полиуреа система, 100% твърдо, 
гъвкаво покритие, получено от реакция на изоцианат-
преполимер и аминова термична смола. Разработено 
е за приложения, които изискват огнеустойчиво 
покритие и пламъчно покритие. Специално 
разработена за защита и покритие на бетон, метал, 
дърво, керамика, геотекстилни субстрати. Материалът 
трябва да се нанася с помощта на оборудване за 
пропорционално смесване и разпръскване с висока 
температура на множество компоненти с високо 
налягане.

Пожароустойчива система. 100% твърда, без ЛОС, без мирис. Няма 
катализатор. Бърза реактивност и бързо връщане към работа 
на  обработената повърхност. Отлична термична стабилност. 
Водоустойчиво безшевно покритие. Отлична адхезия към бетон, 
стомана, алуминий, пластмаса, влакна, дърво, геотекстил и др. 
Отлична гъвкавост. Нечуствителност към температурата и влагата. 
Отлична химическа устойчивост. Много добра устойчивост на удар 
и корозия. Много добра якост на опън и структура. Възможна е 
променлива дебелина на нанасяне. Широк цветови спектър.

ЗАБАВЯЩА 
ГОРЕНЕТО

БЪРЗО 
ИЗСЪХВАЩА

БЕЗШЕВНО 
ПОКРИТИЕ
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ПОКРИТИЯ

Подове, където е необходимо забавяне на пожар, промишлени 
съоръжения, болници, заводи, паркинги, гараж, транспорт. 
Строителство - летища , корабни палуби, корабни пристанища 
и канали. Високи абразивни приложения - нефтена и газова 
промишленост, рафинерии, нефтохимическа промишленост, минно 
дело, вторично задържане. Енергийна индустрия. Пречиствателни 
станции за отпадъчни води, облицовки на резервоари, резервоари 
за вторично съхраняване.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг

Химическа структура  A: MDI Преполимер
     B: Аминна смола
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259                 0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697               100
Гел (сек)           --               5-10
Време за залепване (сек)           --               15-25
Време за покриване(час)                 0-6
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792           0,99-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638               16-18
Модул (MPa)  ASTM D638  %100 удължение ≥10
  %300 удължение ≥15
Удължение при скъсване (%)  ASTM D638                ≥350
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240               40-45
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240               85-90
Якост на скъсване (N/мм)  ASTM D624               50-55
Абразивно износване (мг)  EN ISO 5470-1  ˂90 (H22, 1000 цикъла)
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D4541  Бетон: ≥2,5 Стомана: ≥6
Пожарен клас  EN ISO 11925-2                   E

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост

Екологично
чист

100%
еластичност

ПОЛИУРЕА FR 1044
ЗАБАВЯЩА ГОРЕНЕТО



Много бързо втвърдяваща, двукомпонентна 
еластомерна чиста полиуреа система. В допълнение 
към всички свойства на многофункционалните 
полиурейни системи, тя показва много по-голяма 
еластичност, за да може да се използва там, където 
еластичността е от съществено значение, като 
изолира металните покриви и геотекстил. Може да се 
използва безопасно както вътрешни, така и с външни 
приложения. Материалът трябва да се нанася с 
помощта на оборудване за пропорционално смесване 
и разпръскване с  висока температура на множество 
компоненти с високо налягане.

Перфектна гъвкавост и удължение  при скъсване. Осигурява по-
дълго работно време в сравнение със стандартните полиурейни 
системи. 100% твърда, без ЛОС, без разтворители. Отлична 
способност за запълване на пукнатините. Гладко покритие дори 
на геометрично сложни повърхности. Много добра якост на опън 
и структура. Отлична термична стабилност. Нечувствителност към 
температурата и влагата. Отлична адхезия към бетон, стомана, 
алуминий, пластмаса, влакна, дърво, керамика и др. Възможна е 
променлива дебелина на нанасяне.

БЪРЗО
ИЗСЪХВАЩА

ОТЛИЧНО
РАЗТЯГАНЕ

ОТЛИЧНА 
АДХЕЗИЯ
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Покриви и гаражи. Геотекстилно покритие. Тераси и балкони. 
Декоративни приложения.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг 

Химическа структура  A: MDI Преполимер
      B: Аминна смола
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259                 0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697               100
Гел (сек)            --                10
Време за залепване (сек)            --             30-40
Време за покриване(час)                 0-6
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792            1,00-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638                > 16
Удължение при скъсване (%)  ASTM D638               ≥350
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240              85-90
Абразивно износване (мг)  ASTM D4060     <90 1000 цикъла
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D4541  Бетон: ≥2,5 Стомана: ≥6

Метод                                 Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

Екологично
чист

UV
устойчивост

ПОЛИУРЕА AS 1044
АНТИСТАТИЧНА

ОТЛИЧНА 
УСТОЙЧИВОСТ НА 

УДАР И АБРАЗИЯ



Много бързо втвърдяваща се, двукомпонентна 
ароматно чиста полиуреа система, 100% твърдо, 
гъвкаво покритие, получено от реакция на изоцианат-
преполимер и аминова термична смола. Този продукт 
е специално проектиран, когато е необходима висока 
абразия, химическа устойчивост и устойчивост на 
корозия. За защита и покритие този продукт може да 
се нанася върху материали като бетон, метал, дърво, 
керамика и PU пяна. 

Отлична устойчивост на удар и абразия. Отлична устойчивост 
на опън и разкъсване. Отлична структурна здравина. Отлична 
устойчивост на химикали като киселини и основи. 100% твърда, 
без ЛОС, без мирис. Няма катализатор. Висока устойчивост 
на хидролиза. Перфектна термична стабилност. Безшевно и 
водоустойчиво покритие . Отлична адхезия към бетон, стомана, 
алуминий, керамика, дърво и др. Нечувствителност към 
температурата и влагата. Възможна е променлива дебелина на 
нанасяне.

ОТЛИЧНА 
УСТОЙЧИВОСТ НА 

УДАР И АБРАЗИЯ

ОТЛИЧНА 
СТРУКТУРИРАНА 

ЗДРАВИНА

ОТЛИЧНА 
ХИМИЧНА 

УСТОЙЧИВОСТ
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Подове, където има голям трафик. Паркоместа. Пречиствателни 
станции за отпадъци. Рамки за студено съхранение и натоварване. 
Пътища, мостови палуби, железопътни линии и високоскоростни 
железопътни линии, тунели. Каравани Контейнери за превоз. 
Морска промишленост. Нефтената и газова промишленост. Минна 
индустрия. Рафинерии и нефтохимическа промишленост.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг

Химическа структура   A: MDI Преполимер
     B: Аминна смола
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259                0
Твърдо вещество (%)  ASTM D2697              100
Гел (сек)           --                5
Време за залепване (сек)           --             15-25
Време за покриване(час)               0-6
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792          1,00-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638             > 25
Модул (MPa)  ASTM D638  %100 удължение ≥12
Удължаване при скъсване (%)  ASTM D638             ≥200
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240            95-98
Абразивна устойчивост (мг)  ASTM D4060     <30 1000 цикъла
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D4541  Бетон: ≥2,5 Стомана: ≥6

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

Екологично
чист

UV
устойчивост

ПОЛИУРЕА HP 1044
УСТОЙЧИВА НА АБРАЗИЯ



100% твърдо, бързо втвърдяващо се, двукомпонентно, 
UV устойчивост, алифатна чиста полиуреа система. 
Неговата формулировка е предназначена за 
поддържане на висока стабилност на цвета 
и предотвратяване на обезцветяване, където 
повърхностите са непрекъснато изложени на слънчева 
светлина. Макар че може да се използва директно 
върху повечето повърхности, тя може да се използва 
и като най-горен слой от епоксидни, полиуретанови 
и полиурейни покрития. Материалът трябва да се 
нанася с помощта на оборудване за пропорционално 
смесване и разпръскване с висока температура на 
множество компоненти с високо налягане.

Отлична UV устойчивост. 100% стабилност на цвета. Бърза 
реактивност и бързо връщане на повърхността към процес за 
работа . 100% твърдо, без ЛOC, без мирис. Много добра якост 
на опън и структура. Антикорозионна. Висока устойчивост на 
хидролиза. Отлична температурна стабилност. Безшевно  покритие 
с висока водоустойчивост. Нечувствителност към температурата и 
влагата. Отлична адхезия към бетон, стомана, алуминий, пластмаса, 
дърво и др. Възможна е променлива дебелина на нанасяне. Широк 
цветови спектър.

ВИСОКА UV 
УСТОЙЧИВОСТ

100% ЗАЩИТА 
НА ЦВЕТНО 
ПОКРИТИЕ

БЪРЗО
СЪХНЕЩА

94

Външни покрития, където е необходима стабилност на цвета. 
Басейни и водни паркове. Покриви, гаражи и паркинги. Летища, 
корабостроителници и яхтено пристанище. Ветроенергийни 
централи. Увеселителни паркове и детски площадки. Декоративни 
дизайни. Мебелна промишленост.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 210 кг + 200 = 410 кг 

Химическа структура   A: MDI Преполимер
    B: Аминна смола
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259                0
Твърдо вещество (%)  ASTM D2697               100
Гел (сек)            --             25-30
Време за залепване (сек)            --             45-60
Време за покриване(час)                0-12
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792           1,05-1,08
Якост на опън (MPa)  ASTM D638               >18
Удължение при скъсване (%)  ASTM D638              ≥150
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240             40-45
Абразивна устойчивост (мг)  EN ISO 5470-1  <33 (H22, 1000 цикъла)
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D4541  Бетон: ≥2,5 Стомана: ≥6

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

АЛИФАТНА
ПОЛИУРЕА AL 1070

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

Екологично
чист

UV
устойчивост



2-компонентна полиаспартанова система, основана 
на устойчивост от ултравиолетовите лъчи. Това ново 
поколение алифатна полиуреа покриваща система 
е идеална за приложения, които изискват отлична 
цветова стабилност. Макар тази система да може да се 
прилага като тънко покритие, тя може да се използва 
и като горен пласт над съществуващото покритие. 
Освен това, тя може да се използва и за увеличаване 
на корозионната устойчивост на металните субстрати. 
Може да се нанася с валяк, четка или безвъздушна 
система.

Отлична устойчивост на цветове и устойчивост на UV лъчи 
Подходящ за външни и вътрешни приложения. Дълго време на 
действие. Бързо изсъхване(отворен за движение на пешеходци 
след 3-4 часа). Без летливи органични съединения и миризми. 
Отлична устойчивост на корозия. Висока устойчивост на хидролиза. 
Широка гама цветове.

ОТЛИЧНА UV 
ЦВЕТОВА 

УСТОЙЧИВОСТ

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЪЛГО ВРЕМЕ
НА ДЕЙСТВИЕ

95

Устойчив на UV лъчи и цвето стабилно покритие върху съществуващ 
основен слой. Висока стабилност на цветовете и блясък, и зискващи 
плувни басейни. Тераси и покриви. Водни паркове, детски площадки 
и декоративни приложения. Вятърни турбини.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 6 кг + 4 кг = 10 кг

Химическа структура   A: HDI Преполимер
    B: Аминна смола
Съотношение на смесване (тегловно)            --        40:60 A:B
Потребление (гр/м2)            --          250-500
Препоръчителна дебелина (µm)            --  100-250 (за всеки слой)
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259   0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697                   90
Гел (сек)            --                30-35
Време за залепване (сек)            --                50-65
Периодичност (час)            --                 0-12
Време за втвърдяване (час)            --                  24
Якост на опън (MPa)  ASTM D638                 >30
Удължение при скъсване (%)  ASTM D638                 4-6
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240                55±5
Устойчивост на абразия (мг)  EN ISO 5470-1  <15 (H22, 1000 цикъла)

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

ПОЛИУРЕА PA 1070
ПОЛИАСПАРТАНОВА
МЕКА

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

Екологично
чист

UV
устойчивост



2-компонентна полиаспартанова система, основана 
на устойчивост на ултравиолетовите лъчи. Това ново 
поколение алифатна полиурея покриваща система 
е идеална за приложения, които изискват отлична 
цветова стабилност. Макар тази система да може да се 
прилага като тънко покритие, тя може да се използва 
и като горен пласт над съществуващото покритие. 
Освен това, тя може да се използва и за увеличаване 
на корозионната устойчивост на металните субстрати. 
Може да се нанася с валяк, четка или безвъздушна 
система.

Отлична устойчивост на цветовете и устойчивост на UV лъчи 
Безопасно използване при външни приложения. Дълго време 
на действие. Бързо обслужване (приложимо за движение на 
пешеходци след 2-4 часа). Лесно саморазливане. Без летливи 
органични съединения, без миризма. Висока износоустойчивост, 
устойчивост на удар и корозия. Висока устойчивост на хидролиза. 
Перфектна термична стабилност. Безшевно покритие с висока 
водоустойчивост. Широка гама цветове.

ОТЛИЧНА UV 
УСТОЙЧИВОСТ

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЪЛГО ВРЕМЕ 
НА ДЕЙСТВИЕ

96

Устойчив на UV лъчи и цвето стабилно покритие върху съществуващ 
основен слой. Висока стабилност на цветовете и блясък, и зискващи 
плувни басейни. Тераси и покриви. Водни паркове, детски площадки 
и декоративни приложения. Вятърни турбини.ОПАКОВКА

ОБЕМ 6 кг + 4 кг = 10 кг

Химическа структура   A: HDI Преполимер
     B: Аминна смола
Съотношение на смесване (тегловно)            --         40:60 A:B
Потребление (гр/м2)            --           250-500
Препоръчителна дебелина (µm)            --                       100-250 (за всеки слой)
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259                  0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697                100
Гел (сек)          --              30-35
Време за залепване (сек)           --              50-65
Периодичност (час)           --                0-12
Време за втвърдяване (час)           --                 24
Якост  на опън (MPa)  ASTM D638                >30
Удължение при късване (%)  ASTM D638                4-6
Твърдост (Shore D)  ASTM D2240               55±5
Устойчивост на абразия (мг)  EN ISO 5470-1  <15 (H22, 1000 цикъла)

Метод                                  Данни

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

ПОЛИУРЕА PA 1005 
ПОЛИАСПАРТАНОВА
ТВЪРДА

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

Екологично
чист

UV
устойчивост



Много бърза, двукомпонентна, 100% твърда, 
гъвкава хибридна полиуреа система. Тя произлиза 
от реакция на изоцианат-преполимер и смес от 
смоли, завършваща с амин. Може да се прилага като 
алтернатива на икономичното покритие на чистите 
полиурейни продукти. Този продукт е свободен от 
ЛОС и е екологичен. Материалът трябва да се нанася с 
помощта на оборудване за пропорционално смесване 
и разпръскване с висока температура на множество 
компоненти с високо налягане.

Икономична алтернатива на чистите полиурея продукти. Бърза 
реактивност и бързо връщане на повърхностите към готовност за 
работа. Безшевно  покритие. 100% твърдо, без ЛOC, без разтворители. 
Няма катализатор. Слаба или никаква миризма. Отлична термична 
стабилност. Водоустойчива. Отлична адхезия към бетон, стомана, 
алуминий, пластмаса, влакна, дърво, пяна и др. Отлична гъвкавост. 
Нечувствителност към температурата и влагата. Отлична химическа 
устойчивост. Отлична устойчивост на удар и абразия. Антикорозионна. 
Много добра якост на опън и структура. Устойчива на UV, хлор и солена 
вода. Възможна е променлива дебелина на нанасяне. Широк цветови 
спектър.

ИКОНОМИЧНА

БЪРЗО
СЪХНЕЩА

БЕЗШЕВНО 
ПОКРИТИЕ
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Общи резервоари за вода, водоеми, басейни, плувни басейни, 
езера, тръби, тръбопроводи, пречиствателни станции за отпадъчни 
води, шахти и канализационни настилки, покривни покрития. 
Подове - промишлени подове, болници, фабрики, паркинги, 
гаражи. Каравани. Отдих индустрия - водни паркове, аквариумни 
облицовки, игрища, тематичен парк и декоративни приложения.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 225 кг + 200 = 425 кг

204

Химическа структура   A: MDI Преполимер
      B: Аминна смола
Съдържание на VOC (%)  ASTM D1259                 0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D2697               100
Гел (сек)           --               5-15
Време на залепване (сек)           --             25-45
Време на покриване(час)           --               0-12
Плътност (гр/cм3)  ASTM D792           1,00-1,05
Якост на опън (MPa)  ASTM D638                ≥13
Модул (MPa)  ASTM D638  %100 удължение ≥ 5
Удължение при скъсване (%)  ASTM D638              ≥400
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240             80-85
Якост на скъсване (N/мм)  ASTM D-624               ≥25
Абразивно износване (мг)  EN ISO 5470-1  ˂150 (H22,1000 цикъла)
Якост на издърпване(N/мм2)  ASTM D4541  Бетон: ≥2,5 Стомана: ≥6

Метод                                  Данни

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

ПОЛИУРЕА HB 1010 
ХИБРИДНА

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

Екологично
чист

UV
устойчивост



Еднокомпонентна, лесна за нанасяне, на 
полиуретанова основа, еластична, мембрана за 
хидроизолация и запълване на пукнатини. При 
изсъхване тя образува високо еластично, безшевно, 
водоустойчиво покритие с отлични свойства. Може да 
се нанася  дори при ниски температури.

Отлична адхезия. Лесно приложение. Може да се прилага за 
вътрешни и външни пространства. Възможност за запълване 
на пукнатини. Изключително еластична. Икономична  употреба. 
Външен вид коприна / мат. Устойчива на проникване на корени .

PUR 450 
ПОЛИУРЕТАНОВА 
ВОДОУСТОЙЧИВА МЕМБРАНА

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

ЛЕСНА ЗА
НАНАСЯНЕ

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Безшевно покритие върху покриви и бетонни конструкции, 
също може да се използва като хидроизолационна мембрана на 
нетърговски площи. Не е подходящ за постоянно излагане на вода. 
Може да се нанася върху бетон, тухли, азбестоцимент, керемиди, 
покривни филтри и др. За зони със специфични изисквания .

ОПАКОВКА

ОБЕМ 25 кг

Химическа основа  : Полиуретан на основата на разтворител
Плътност  : 1.35 ± 0.03 гр/мл (ASTM D1875)
Консистенция/Цвят  : Течност,/Бял, сив
Повърхностно втвърдяване  : 8-12 ч (23°C и %50 R.H.) (ASTM C679)
Вискозитет  : 5500±1000 cps
Готова след нанасяне  : 24-36 ч (23°C и %50 R.H.) (ASTM C679)
Пълно изсъхване  : 7 дни (23°C и %50 R.H.)
Твърдост по Shore A  : 55 (ASTM D 2240)
% Удължение  : ≥ % 450 (DIN EN ISO 527)
Твърдо съдържание  : Тегло ~% 84 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън  : 3 N/мм2 (DIN 53504)
Температурна устойчивост  : -20oC и +80oC
Температура на нанасяне  : +5oC и +35oC

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД № 33860

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

Висока
еластичност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия



Еднокомпонентен, алуминиев полиуретанов 
покривен материал с висока постоянна еластичност, 
превъзходно UV устойчивост, стабилност на цвета и 
лесна за почистване повърхност. Тя има специална 
система за втвърдяване (задействана от влагата) и не 
образува мехурчета по време на втвърдяване.

Отлични свойства на сцепление. Отлична устойчивост на износване.
Предотвратява избледняване на цветовете и образуване на прах, 
които могат да възникнат при полиуретанови хидроизолационни 
материали. Лесно нанасяне (с валяк или безвъздушен пистолет). 
Създава трайна и лесна за почистване повърхност. UV устойчивост. 
Възможност за преминаване след употреба (лек пешеходен 
трафик).  Еднообразна структура без свързващи ръбове.

T525
ПОЛИУРЕТАНОВА ПОКРИВНА 
МЕМБРАНА

Химическа основа  : Полиуретан на базата на разтворители
Плътност  : 1.00 ± 0.03 гр/мл (ASTM D1875)
Консистенция/Цвят  : Течна/ Чист
Втвърдяване на повърхността: 8-12 часа (23°C и %50 R.H.) (ASTM C679)
Готова след нанасяне  : 24-36 часа (23°C и %50 R.H.) (ASTM C679)
Пълно изсъхване  : 7 дни (23°C и %50 R.H.)
Твърдост по Shore A  : 60 (ASTM D 2240)
Удължение %  : ≥ % 250 (DIN EN ISO 527)
Якост на опън  : 6 N/мм2(DIN 53504)
Топлоустойчивост  : -20oC и +80 oC
Температура на нанасяне  : +5 oC и +35 oC

ЕДНО
КОМПОНЕНТНА

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

ПОВИШЕНА UV 
УСТОЙЧИВОСТ
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Използва се като покривно покритие върху хидроизолационни 
материали на основата на полиуретан за защита на хидроизолацията, 
като осигурява декоративен външен вид на повърхността, 
поддържа яркостта на повърхността и предотвратява образуването 
на прах.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 15 кг 

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД № 39653

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост



Ръчно смесващ се, саморазливен, 100% твърдо 
вещество, гъвкав, двукомпонентен полиуреа 
материал. Продуктът има забавено време за реакция 
(жизнеспособност), за да позволи употреба с “ръчно 
смесване”. Този превъзходен материал е предназначен 
за запълване на фуги и пукнатини в бетон. Работи 
добре при неблагоприятни температурни условия 
и позволява автомобилен и пешеходен трафик само 
един час след прилагането.

100% твърди вещества, без ЛОС. Ръчно смесим и ръчно се нанася. 
Остава гъвкав при ниски температури. Отваряне на трафика до 60 
минути. Втвърдява се от -18 °C до 65 °C. Нечувствителен към влага.

БЪРЗА 
РЕАКТИВНОСТ

РЪЧНО
СМЕСВАЩА СЕ

БЕЗ ЛЕТЛИВИ
ОРАНИЧНИ

СЪЕДИНЕНИЯ

За запълване на фуги и ремонт на пукнатини. Малки ремонти на 
съществуващо полиуреа покритие. Фуги в индустриални подове. 
Фуги в производствени съоръжения. Хладилни съоръжения за 
съхранение.

ОПАКОВКА

ОБЕМ A компонент 3 кг

B компонент 3 кг

Химическа структура   Iso компонент:   
                                  Изоцианат (MDI) Преполимер (A)

   Аминов компонент:   
       Аминна смола (B)
Съдържание на VOC (%)  ASTM D-1259   0
Твърдо съдържание (%)  ASTM D-2697                  100
Гел (мин)             --                  5-6
Време на залепване (мин)             --                  6-7
Плътност (гр/см3)  ASTM D-792              0,99-1,03
Якост на опън (MPa)  ASTM D638                  ≥4
Удължение (%)  ASTM D638               ≥280
Твърдост (Shore A)  ASTM D2240                70-75
Якост на издърпване (N/мм2)  ASTM D 4541  Бетон: ≥2 Стомана : ≥5

Метод                                  Данни
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създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Екологично
чист

ПОЛИУРЕА HM 80



Двукомпонентен, алифатен полиуретанов покривен 
материал с висока постоянна еластичност, 
превъзходно UV устойчивост, стабилност на цвета и 
лесна за почистване повърхност. Тя има специална 
система за втвърдяване (задействана от влагата) и не 
създава мехурчета по време на втвърдяване.

Двукомпонентен. Лесен за смесване. Бързо втвърдяване. 
Самонивелираща (саморазливна) консистенция, лесно се нанася 
в хоризонтални фуги. Притежава постоянна еластичност. Висока 
якост на адхезията. С възможност до ± 25% движение на фугата. 
Боядисва се.

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ
Компонент A (Основа)
Консистенция  : Паста
Плътност  : 1.55±0.02 гр/мл
Цвят  : Бял
Компонент B (Агент за втвърдяване)
Консистенция  : Течност
Плътност  : 1.00±0.01 гр/мл
Цвят  : Черен
СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ
Съотношение на смесване  : 2:1 A:B (по тегло)
Основа  : Полиуретан
Цвят  : Сив
Съответсвие  : Самонивелиране
Плътност  : 1.35±0.02
Време за залепване  : 60 мин. (23°C %50 R.H)
Скорост на втвърдяване  : мин. 3 мм/ден (23°C %50 R.H)
Удължение при скъсване  : ≥250% (ASTM D412)
Якост на опън  : 0,75-1,0 N/мм2 (ASTM D412)
Твърдост Shore A  : 25±5 След 28 дни (ASTM C661)
Може да се боядисва  : Да
Температура на нанасяне  : +5°C до +35°C

ДВА
КОМПОНЕНТА

БЪРЗО
СЪХНЕЩА

САМО
РАЗЛИВАЩА

101

Използва се за уплътняване на хоризонтални фуги. Вътрешно 
и външно приложение. Разширителни фуги между множество 
различни строителни материали. Индустриални подове. Пътища / 
гаражи. Тротоари.

ОПАКОВКА

ОБЕМ A комп.: 6 кг + B комп.: 3 кг = 9 кг

A комр.: 10 кг + B комр.: 5 кг = 15 кг

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока залепваща
способност

UV
устойчивост

Екологично
чист

DF25
ПОЛИУРЕТАНОВ ПЪЛНИТЕЛ
ЗА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ
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Цвят : Зелен или друг по желание
Вискозитет (cps)  : Тиксотропен
Плътност (25 °C) (гр/cм3 )  : 1,52 (A компонент)
 : 1,2 (B компонент)
Твърди вещества (%)  : 100
Съотношение на смесване  : 5/1: A/b (тегловно)
Отворено време (мин)  : 25-40 (при 23°C 50% R.H.)
Време на залепване (час)  : 1-1,5 (при 23°C 50% R.H.)
Устойчивост : На вода и топлина
Разход (кг/м2)  : 0,9-1.1 (1 мм дебелина)

ОПАКОВКА

Двукомпонентно, без разтворители, саморазливно, 
полиуретаново лепило, предназначено за монтаж 
на изкуствена трева. Устойчиво е на вода, влага и 
корозивни материали. Подходящо е за използване 
при неблагоприятни метеорологични условия.

Двукомпонентно. Отлична адхезия към повърхностите. 
Подходящо за използване при неблагоприятни метеорологични 
условия. Без разтворители. Без миризма. Гъвкаво. Дълготрайно.

Залепва изкуствена трева на спортни площадки. Залепва 
гумени листове към различни повърхности, например; бетон, 
фазер, ПДЧ. Залепва метал, керамични продукти, бетон, дърво 
и др.

ОТЛИЧА
АДХЕЗИЯ

КЪМ ПОВЪРХНОСТИ

ЗА ВЪТРЕШНО 
И ВЪНШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЪЛГО
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ

ОБЕМ 5/1 кг: A комп.: 15 кг + B комп.: 3 кг 

създава постоянни решения
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПОКРИТИЯ

Висока
еластичност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Водоустойчив UV
устойчивост

PU ADH 325
ЛЕПИЛО ЗА ИЗКУСТВЕНА
ТРЕВА

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ



Цвят  :Бежов или друг по желание
Вискозитет (cps)  :Тиксотропен
Плътност (25 °C) (гр/cм3 )  :1,52 (A компонент)
 1,2 (B компонент)
Твърди вещества (%)  :100
Съотношение на смесване  :7/1: A/B (теглово)
Отворено време (мин)  :25-40 (при 23 °C 50% R.H.)
Време на залепване (час)  :1-2 (при 23 °C 50% R.H.)
Устойчивост  :На вода и топлина
Разход  :(кг/м2) 0,9-1.1 (1 мм дебелина)

Двукомпонентно лепило, без разтворители, на 
база полиуретан, за залепване на гумени плочки и 
паркет. Специално проектирано за залепване на 
гумени плочки и дърво към бетонни повърхности. 
Устойчиво на солена вода и повечето химикали. 
Лесно приложимо, трайно и еластично лепило за 
различни основи.

Двукомпонентно. Отлична адхезия към прилаганите 
повърхности. Подходящо за използване при неблагоприятни 
метеорологични условия. Без разтворители. Без миризма. 
Гъвкаво. Дълготрайно.

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЪЛГО
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ

Индустриални гумени покрития. Лепене на всички видове 
паркети. Залепване на изкуствена трева на спортни площадки. 
Залепване на гумени листове към различни повърхности, 
например; бетон, фазер, ПДЧ. Залепване на метал, керамични 
продукти, бетон, дърво и др.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 7/1 кг: A комп.: 21 кг + B комп.: 3 кг
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ПОКРИТИЯ

Висока
еластичност

Висока залепваща
способност

За вътрешна и 
външна употреба

Лесен за
използване

PU ADH 315 
ЛЕПИЛО ЗА ГУМЕНИ ПЛОЧКИ
И ПАРКЕТ



ОПАКОВКА

Двукомпонентно лепило, без разтворители, на 
база полиуретан, за залепване на гумени плочки и 
паркет. Специално проектирано за залепване на 
гумени плочки и дърво към бетонни повърхности. 
Устойчиво на солена вода и повечето химикали. 
Лесно приложимо, трайно и еластично лепило за 
различни основи.

Двукомпонентно. Отлична адхезия към прилаганите 
повърхности. Подходящо за използване при неблагоприятни 
метеорологични условия. Без разтворители. Без миризма. 
Гъвкаво. Дълготрайно.

Индустриални гумени покрития. Лепене на всички видове 
паркети. Залепване на изкуствена трева на спортни площадки. 
Залепване на гумени листове към различни повърхности, 
например; бетон, фазер, ПДЧ. Залепване на метал, керамични 
продукти, бетон, дърво и др.

ВИСОКА СИЛА
НА ЗАЛЕПВАНЕ

БЕЗ
РАЗТВОРИТЕЛИ

ДЪЛГОТРАЙНО
ЗАЛЕПВАНЕ

ОБЕМ 9/1 кг: A комп.: 18 кг + B комп.: 2 кг

Цвят : Бежов или друг по желание
Вискозитет (cps)  : Тиксотропен
Плътност (25 °C) (гр/cм3 )  : 1,8 (A компонент)
 : 1,2 (B компонент)
Твърди вещества (%)  : 100
Съотношение на смесване : 9/1: A/B (тегловно)
Отворено време (мин)  : 40-50 (при 23 °C 50% R.H.)
Време на залепване (час)  : 2-3 (при 23 °C 50% R.H.)
Устойчивост  : На вода и топлина
Разход (кг/м2)  : 0,9-1.1 (1 мм дебелина) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока
еластичност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

PU ADH 305
ЛЕПИЛО ЗА ГУМЕНИ ПЛОЧКИ
И ПАРКЕТ 
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Прозрачен, полу-еластичен, еднокомпонентен 
полиуретанов грунд, който прониква дълбоко. Това е 
продукт на основата на разтворител. Втвърдява се от 
влагата на повърхността и въздуха.

Отлична адхезия към абсорбиращи повърхности. Силно еластичен, 
за да устои на движенията на повърхността. Лесен за нанасяне 
(с валяк или вакуумен пистолет). Устойчив на натрупана вода и 
замръзване. Икономичен.

PUR PRIMER 90 
ГРУНД ПРОЗРАЧЕН

Химическа основа  : Полиуретан на основата на разтворител
Плътност  : 1,00 ± 0,03 гр/мл (ASTM D1875)
Консистенция/Цвят  : Течност/ Прозрачен
Повърхностно втвърдяване  : 2-3 час (23°C и %50 R.H.) (ASTM C679)
Готов след нанасяне  : 12-18 часа (23°C и %50 R.H.) (ASTM C679)
Пълно втвърдяване  : 4 дни (23°C и %50 R.H.)
Твърдост по Shore A  : 90 ± 5 (ASTM D 2240)
Адхезия към бетон  : 2,0 ± 0,3 N/мм2 (ASTM D 903)
Топлоустойчивост  : -20°C и +80 °C
Температура на нанасяне  : +5 °C и °35 oC

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

СИЛНО
ЕЛАСТИЧЕН

БЕЗЦВЕТЕН

Може да се използва като грунд особено за бетонни повърхности 
преди полагане на хидроизолационни мембрани и уплътнители на 
полиуретанова основа.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 15 кг

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД № 41185

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

Икономичен Прозрачен



Двукомпонентен грунд, на епоксидна основа, без 
разтворител, за подготовка на повърхността, който 
създава бариера за влагата върху влажни повърхности 
и прониква в пукнатините в бетона. Прониква и укрепва 
повърхността на бетона, намалява образуването 
на мини камери и осигурява химически реактивна 
повърхност, за поемане на системи за покрития. 
Адхезионната сила на покритието се увеличава до три 
пъти в сравнение с не грундирания бетон.

Отлична адхезия към влажни бетонни повърхности. Лесен за 
нанасяне. Идеална устойчивост на вода, замръзване, влажност и 
тежки атмосферни условия. За вътрешно и външно приложение. 
Икономичен.

Основа  : Двукомпонентна епоксидна смола
Плътност (A+B)  : 1,32 гр/cм3

Цвят  : Безцветен
Отворено време : 2 часа (23°C и 50% R.H.)
Готов след нанасяне  : 12-18 часа (23°C и 50% R.H.)
Време за втвърдяване  : 7 дни (23°C и 50 % R.H.)
Температура на твърдяване  : +8°C
Разход  : 0,3-0,5 кг/м2

Твърдост по Shore A  : 98
Сила на адхезия (бетон)  : 2,5 N/мм2

Температура на нанасяне  : +8 °C и +35 °C

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ
КЪМ ВЛАЖНИ

ПОВЪРХНОСТИ

ЛЕСЕН
ЗА НАНАСЯНЕ

УСТОЙЧИВ
НА ВОДА

И КЛИМАТ

Може да се използва преди полиуреа, полиуретанови и епоксидни 
покривни приложения за предотвратяване на влажност и водни 
изпарения върху влажни бетонни повърхности. За избягване на 
осмозни мехурчета, които се образуват от ефекта на натиск от 
обратната страна.

ОПАКОВКА

ОБЕМ A комп. 15 кг

B комп. 5 кг
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД № 40175

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Водоустойчиво

PRIMER 80
ВЛАГОУСТОЙЧИВ
ЕПОКСИДЕН ГРУНД



КОД № 41575
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Двукомпонентен грунд, без разтворител, с нисък 
вискозитет, на епоксидна основа, за подготовка 
на повърхността, с голяма сила на проникване. За 
използване като грунд и коригиращ слой преди 
повърхностното покритие. Осигурява отлично 
прилепване върху бетонови и с бетонови замазки 
повърхности, където е направена подготовка на 
повърхността.

Идеална адхезия към порести основи. Лесен за нанасяне (с валяк 
или вакуумен пистолет). Използваем както във вътрешни, така и във 
външни зони. Икономичен.

Основа  : Двукомпонентна епоксидна смола
Плътност (A+B)  : 1,323 гр/cм3

Цвят  : Безцветен
Отворено време : 2 часа (23°C 50 % R.H.)
Готов след нанасяне  : 12-18 часа (23°C 50% R.H.)
Време на втвърдяване  : 7 дни (23°C 50 % R.H.)
Мин. t°C на втвърдяване  : +8°C
Разход  : 0,3-0,5 кг/м2

Твърдост по Shore A  : 98
Сила на адхезия (бетон)  : 2,5 N/мм2

Температура на нанасяне  : +8 °C и +35 °C

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

УСТОЙЧИВ
НА ВОДА

И КЛИМАТ

СИЛНО
ПРОНИКВАЩ

Използва се като грунд за абсорбиращи повърхности като бетон, 
лек бетон, циментови замазки, дърво преди хидроизолационни 
материали на полиуреа, епоксидна и полиуретанова основа. 
Импрегнира бетонни повърхности, за да ги предпази от корозия, 
запрашване и химикали.

ОПАКОВКА

ОБЕМ A комп. 15 кг

B комп. 5 кг

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Лесен за
използване

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Без
разтворители

PRIMER S80
СТАНДАРТЕН
ЕПОКСИДЕН ГРУНД



Двукомпонентен, епоксиден грунд с отлични качества 
за защита от корозия, за употреба върху метални 
повърхности. Той има голяма структурна здравина, 
устойчивост на абразия и химическа устойчивост.

Отлична адхезия към метални повърхности. Защитава метала от 
корозия. Устойчив на киселини, основи, масла, бензин, разтворители 
и солена вода. Идеална устойчивост на вода, замръзване, влажност 
и тежки атмосферни условия. Лесен за нанасяне. Може да се 
използва за вътрешно и външно приложение. Дълго работно време 
и жизнеспособност.

Основа  : Двукомпонентна епоксидна смола
Цвят  : Безцветен
Плътност (A+B)  : 1,47 гр/cм3

Вискозитет (A+B)  : 480 cps ( 25 °C)
Отворено време  : 2 часа (23 °C 50 % R.H.)
Готов след нанасяне  : 12-18 часа (23°C 50% R.H.)
Време на втвърдяване  : 7 days (23 °C 50 % R.H.)
Мин. t°C на втвърдяване   : +8°C
Температура на нанасяне  : +15 °C и +30 °C
Разход  : 0,3-0,5 кг/м2/слой
Време за препокриване  : 3-24 часа
Твърдост по Shore A  : 95
Сила на адхезия (стомана)  : > 3 N/мм2

Защита към корозия  : Проход ( 2000 часа, ASTM B-117) 

ПРЕДПАЗВА
ОТ КОРОЗИЯ

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

КЪМ МЕТАЛ

СИЛНА
ХИМИЧЕСКА

УСТОЙЧИВОСТ

Проектиран е като антикорозионен грунд и против ръждясване 
на железни и стоманени повърхности преди полагане на 
хидроизолационни мембрани и покрития. Примерите за 
приложение включват защита на силози, стоманени мостове, 
огради, метали покриви, тръби, арматура и т.н.

ОПАКОВКА

ОБЕМ A комп. 15 кг

B комп. 3 кг
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Против
корозия

Лесен за
използване

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

PRIMER M80
ЕПОКСИДЕН ГРУНД
ЗА МЕТАЛ
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Еднокомпонентен полиуретанов биндер, който 
се втвърдява при реакция с атмосферната влага. 
Със 100% твърди вещества, с нисък вискозитет и 
образува еластична мембрана с отлична адхезия към 
рециклирани гумени гранули. Това е нашият бързо 
втвърдяващ се биндер, който се използва предимно в 
приложения със система за пресоване.

Еднокомпонентен. Отлична адхезия към каучук. Подобрена UV 
устойчивост. Гъвкав. Дълготраен. Без разтворители.

Основа  : Полиуретан
Цвят  : Жълт/Амбър
Твърди вещества  : 100 %
Вискозитет  : 4000-5500 mPa.s (при 25 ⁰C )
Плътност  : 1,1±0,03 гр/cм3 (при 25 ⁰C)
% NCO  : 9,5 -11,5
Време без прах  : 100-130 мин (при 23 ⁰C 50% H)

ЕДНО
КОМПОНЕНТЕН

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

КЪМ КАУЧУК

БЪРЗО
СЪХНЕЩ

Паркове. Детски площадки. Училищни площадки. Спортни 
съоръжения. Външни зони за отдих. Синтетични повърхности. 
Гумени подове и изтривалки за крака. Звукови вибрации.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 220 кг варели

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Без
разтворители

ПОЛИУРЕТАНОВ 
БИНДЕР RB 205
СТАНДАРТНО ПРИТИСКАНЕ



Еднокомпонентен полиуретанов биндер, с подобрена 
UV устойчивост, който се втвърдява при реакция с 
атмосферната влага. Със 100% твърди вещества, с 
нисък вискозитет и образува еластична мембрана с 
отлична адхезия към рециклирани гумени гранули. 
Това е нашият бавно втвърдяващ се биндер, който 
се използва предимно в приложения с изсипване на 
място, където влажността е 50% - 80%, а температурата 
е 20-35 °C.

Еднокомпонентен. Отлична адхезия към каучук. Подобрена 
UV устойчивост. Гъвкав. Дълготраен. Втвърдява се от влага. Без 
разтворители.

Основа  : Полиуретан
Цвят  : Жълт/Амбър
Твърди вещества ( %)  : 100
Вискозитет (mPa.s)  : 3500-4000 (при 25 ⁰C )
Плътност (гр/cм3)  : 1,1 ±0,03 (при 25 ⁰C )
Без NCO (%)  : 10 -11,5
Отворено време (час)  : 1- 1,5 (при 23 ⁰C 50% H)
Време за втвърдяване (час)  : 24 (при 23 ⁰C 50% H) 

ЕДНО
КОМПОНЕНТЕН

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

КЪМ КАУЧУК

ПОВИШЕНА UV 
УСТОЙЧИВОСТ

Паркове. Детски и училищни площадки. Писти за бягане и 
пешеходни алеи. Спортни съоръжения. Външни зони за отдих. 
Синтетични повърхности.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 220 кг варели
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Водоустойчив

ПОЛИУРЕТАНОВ 
БИНДЕР RB 102
ЗА СВЪРЗВАНЕ НА МЯСТО
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RB 103 е полиуретанов биндер, без разтворители, 
втвърдяващ се от влага, еднокомпонентен, прозрачен 
и UV устойчив. Предназначен за приложение на 
писти, спортни и детски площадки. Базиран е на 
висококачествен алифатен преполимер за отлична UV 
устойчивост и устойчивост на цветовете.

Висок коефициент на удължаване. Отлична UV устойчивост и 
устойчивост на цветовете. Отлично залепване към каучукови 
гранули. Лесен за нанасяне. Природосъобразен. Водоустойчив.

Основа  : Полиуретан
Цвят  : Прозрачен
Твърди вещества (%)  : 100
Вискозитет (cps)  : 2000-3000 (при 25 ⁰C )
Плътност (гр/cм3)  : 1,00-1,05 (при 25 ⁰C)
Без съдържание на NCO (%)  : 8,5 -9
Време за втвърдяване (мин.)  : 24 часа (23 °C 50% R.H.)

ОТЛИЧНА UV 
И ЦВЕТОВА

УСТОЙЧИВОСТ

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

КЪМ КАУЧУК

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Паркове. Детски и училищни площадки. Писти за бягане. Спортни 
съоръжения. Външни килими и плочки. Външни зони за отдих. 
Синтетични повърхности.

ОПАКОВКА

ОБЕМ 220 кг варели

създава постоянни решения

www.           .com www.valerii.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Висока
еластичност

UV
устойчивост

Водоустойчив

ПОЛИУРЕТАНОВ 
БИНДЕР RB 103
АЛИФАТЕН



2 компонентна полиуретанова пяна, предназначена 
за приложение чрез пръскане. Материалът трябва да 
се нанася с  машина за работа с много компоненти 
и множествено разпръскване с високо налягане. 
Мобилното приложение на системата има предимства в 
строителството и при високи строителни приложения. 
Поради спрей-нанасянето и приложението на място, 
тя приема формата на повърхността и поради това 
свойство може да се прилага върху всякакъв вид площ 
и повърхност.

Основните области на приложение са: птицеферми, хладилни 
резервоари, тераси, покриви, сутеренни подове, тавани, изолация 
на външни стени, изолация на земята.

ХИМИЧНО - ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                     За единица             Полиолен бленд          Изоцианат
Стойност на OH                       MgKOH/g           260-280
Съдържание на NCO    %                  30-31
Вискозитет (25 0C) mPa.s             220-260    220-250
Специфично тегло  (200C) гр/мл                  1,12        1,23

ИЗПИТВАТЕЛНИ СТОЙНОСТИ Тегловно Обемно
           съотношение               съотношение
Полиол         100                                 100
Изоцианат          110                                 100
 Мерна единица                        Стойност
Образуване на защитен слой        сек.                                 3-4
Гел         сек.                                 6-8
Време на залепване         сек.                                8-10
Плътност       кг/м³                              25-50

ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ
КЪМ ПОВЕЧЕТО

МАТЕРИАЛИ

МНОГО ДОБЪР
ЗАПЪЛВАЩ
КАПАЦИТЕТ

ЗА ВСЯКАКЪВ
ВИД

ПОВЪРХНОСТ

Обикновено приложението се извършва с плътност 25-50 kg / m3 
гъвкави полиуретанови системи. Тъй като предотвратява растежа 
на бактериите и е одобрен за контакт с храни, може да се използва 
специално за изолация на резервоари за съхранение на храни и за 
приюти за животни. Въз основа на стандарта DIN 4102-1 може да 
бъде класифициран като клас на огнеустойчивост B1 и B2.

112

ОПАКОВКА

ОБЕМ 220 кг+250 кг варели

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока залепваща
способност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Бързо
втвърдяващо

Висока
топлоизолация

SPR 230
ПЯНА ЗА ПРЪСКАНЕ ЗА ХИДРО
И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ



Устойчиво на 
метеорологични 

условия

AQUAZERO
ХИБРИДНА ВОДОУСТОЙЧИВА
МЕМБРАНА

113

Полимер, еластична, хидроизолационна мембрана 
без битум, разтворител и изоцианати. След пълно 
изсъхване образува водоустойчива, UV устойчива 
повърхност, която също така може да запълва 
пукнатини до 5мм.

Приложима и при влажни повърхности. Отлична устойчивост на 
UV лъчи и влага. Саморазливна, може да се боядисва. Осигурява 
пропускливост на водните пари, позволявайки на повърхността да 
диша. Без битум, изоцианати и разтворители.

Основа  : Хибриден полимер
Плътност  : 1,44 гр/мл (ASTMD 1875)
Цвят  : Сив, бял
Скорост на втвърдяване  : 3,05 м/ден (23 ⁰C 50 R.H. )
Вискозитет  : 10 000 - 20 000 cps
Твърдост (Shore A)  : 30±5 ISO 868
% Удължение  : ≥300% (DIN 53504)
Якост на опън : 1-1,5 N/мм2 (DIN 53504)
Температура на нанасяне : +5 ⁰C до +35 ⁰C
Температурна устойчивост : от -20 ⁰C до +80 ⁰C

ЛЕСНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

UV УСТОЙЧИВА

БЕЗ 
РАЗТВОРИТЕЛИ
И ИЗОЦИАНАТИ

Използва се за защита, ремонт, възстановяване и хидроизолация на 
следните повърхности:
- бетонни плочи и покриви;
- балкони и тераси;
- като гъвкаво покритие на покриви;
- защита и изолация на полиуретанова пяна;
- хидроизолация на мокри помещения в бани, кухни, балкони и др.

ОПАКОВКА

ОБЕМ

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРИТИЯ

Висока
еластичност

UV
устойчивост

7 кг 14 кг

Лесен за
използване



A40
MAGIC







ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Корозионен инхибитор, лубрикант и многоцелеви 
защитен аерозолен спрей. Това е специална 
формула, която съчетава много свойства като 
почистване, смазване, разхлабване на ръждясала 
част, изтласкване на влага. Той може да се използва 
в индустриални, домашни и ежедневни работи.

Силно проникващата способност. Освобождава ръждясали или 
корозирали болтове, гайки, кабели и други крепежни елементи. 
Смазва и разхлабва панти, ключалки и други фитинги за врати и 
прозорци. Намалява триенето и спира скърцането при педали, 
столовете, прозорците, кранове и панти. Не съдържа силикон 
и добавки за улавяне на замърсявания. Задвижва влажната 
повърхност и я изсушава, като по този начин осигурява 
дълъг смазочен ефект. Защитава металните части от ръжда. 
Осигурява поддръжка чрез проникване в повърхността и 
предпазва от замърсяване. Разтваря катран, смола, адхезив и др. 
Прониква в мазнини и мръсотия и създава защитен слой върху 
повърхностите.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция  : Аерозол
Colour  : Жълтеникав
Разтворимост във вода  : Неразтворим

МАКСИМАЛНО
ПРОНИКВАЩ

ПРЕМАХВА
РЪЖДА

НЕ СЪДЪРЖА
СИЛИКОН

117

АЕРОЗОЛИ

Във всички фитинги, механизми за врати и прозорци, ключалки, 
дръжки, панти. За премахване на влажността на метални 
повърхности на велосипеди, мотоциклети, малки моторни 
превозни средства, електронни контакти и други домашни 
инструменти като свредла, триони и т.н. За разхлабване и 
активиране на ръждясващи и блокирали механизми. Може 
да се използва за защита на повърхности, уязвими на вода 
и ръжда. За разтваряне на лепилни материали като катран, 
смола, самозалепващи ленти и др. Може да се използва за 
почистване и поддръжка на оръжия.

ОПАКОВКА

200 мл 400 мл 19 л 30 л 200 лОБЕМ

В КАШОН 24/96 24/48 1 1 1

създава постоянни решения
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КОД № 28048 - 200 мл
КОД № 35339 - 400 мл

Против ръжда Антистатичен БлясъкСмазва

A40 MAGIC
КОРОЗИОНЕН ИНХИБИТОР, 
ЛУБРИКАНТ, ЗАЩИТЕН 
СПРЕЙ

19 л, 30 л, 200 л



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този продукт е предназначен за премахване на флюс 
и други замърсители на повърхността. Продуктът 
се изпарява бързо от повърхността, без да оставя 
остатък, а създава защитен слой. Предназначен е за 
почистване на грес, мръсотия и др. от електрическо 
и електронно оборудване.

Бързо почистващо действие за премахване на следи от флюс, 
леки масла, отпечатъци от пръсти и други замърсители. 
Периодичното планирано приложение удължава 
продължителността на живота на компонентите. Непроводим 
и не корозира. Изпарява се напълно и оставя с много тънък 
защитен слой. Безопасен за всички метални повърхности, 
повечето гуми, пластмаси и покрития. Препоръчително е 
да се тества върху чувствителни пластмаси, монтирани със 
залепване или части под напрежение. Удобен за използване на 
360 ° (наопаки).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид : Аерозол
Консистенция  : Прозрачна безцветна течност
Специфично тегло  : 0,802
Цвят  : Безцветен
Приложение  : Разтворител
Срок на годност  : 24 месеца
ЛОС  : %55

БЪРЗ
ЕФЕКТ

НЕ ПРОВОДИМ
НЕ КОРОЗИВЕН

ЛЕСНА И БЪРЗА
УПОТРЕБА

118

АЕРОЗОЛИ

Калкулатори. Компютри. Цифрова техника. Електронни 
запалвания. Навигация. Оборудване. Печатни платки. Радари. 
Радиостанции. Ключове и релета. Автоматични прекъсвачи. 
Алармени и сигнални системи. Терминали. Щепсели и контакти.

ОПАКОВКА

200 мл 400 млОБЕМ

В КАШОН 24 12

създава постоянни решения
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КОД № 39224

Против
корозия

Лесен за
използване

PROTECT

Създава защитен 
филм

FILM

Може да се използва
обърнат на 1800

E60
КОНТАКТЕН СПРЕЙ 
ПОЧИСТИТЕЛ НА КОНТАКТИ

200 мл



КОНТАКТЕН СПРЕЙ 
ПОЧИСТИТЕЛ НА КОНТАКТИ

ОПАКОВКА

200 мл 400 млОБЕМ

В КАШОН 24 12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високопроизводително проникващо масло, 
обогатено с MoS2 /дисулфид молибден/.

Отлична проникваща способност. Прониква бързо в 
труднодостъпни места. Разхлабва ръждясалите части и 
образува защитен слой между металните повърхности. 
Намалява триенето. Отстранява водата и предпазва от влага. 
Защитава металните части и повърхности от корозия. Улеснява 
бързото разглобяване на механични компоненти, фитинги, 
монтажни възли, гайки и болтове и други скрепителни 
елементи с близък толеранс. Оставя твърд смазочен MoS2 слой. 
Намалява износването и улеснява бъдещото разглобяване. 
MoS2/дисулфид молебден/ намалява триенето дори при 
повишени температури.

E70
СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ
ПРОТИВ РЪЖДА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Разтворител и маслена смес с MoS2
Консистенция  : Черен течен цвят
Специфично тегло  : 0,77±0,03 гр/cм3

Миризма  : Характерна

ОТЛИЧНО
ПРОНИКВАЩ

ЗАЩИТЕН

БОГАТ НА 
ДИСУЛФИДЕН 

МОЛИБДЕН

119

АЕРОЗОЛИ

Обвзети от ръжда гайки и болтове. Брави и панти. Завинтени 
части. Демонтаж на оборудване. Корозирали скрепителни 
елементи. Клапани. Въздушни инструменти. Вериги и 
конвейери. Земеделска техника.

създава постоянни решения
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КОД № 20394 - 200 мл
КОД № 13035 - 400 мл

Против ръжда Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Против
корозия

Устойчиво
на влага



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Силиконова основа за освобождаване от матрици. 
Той показва перфектно представяне дори при много 
високи температури.

Благодарение на своето съдържание на силикон, осигурява 
дълъг живот при високи температури. Смазва, за да се 
намали триенето и да се премахнат скърцанията във всички 
видове механични части. Продуктът отблъсква водата, 
защитава и подновява гумените повърхности. Антистатичен 
и антикорозивен. Не оставя остатъци. Неразтворим във вода. 
Нетоксичен.

E80
СИЛИКОНОВ СПРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция : Аерозол
Цвят  : Безцветен
Специфично тегло  : 0,98 гр/cм3

Миризма  : Характерна
Точка на възпламеняване  : Няма данни

АНТИСТАТИЧЕН
И АНТИКОРОЗИВЕН

НЕ ТОКСИЧЕН

СИЛИКОНОВА
ОСНОВА

120

АЕРОЗОЛИ

Като почистващо средство и средство за освобождаване 
от матрици в текстилната, пластмасовата и каучуковата 
индустрия. Смазване на перата на  чистачките на предното 
стъкло. Вътрешни панти, плъзгачи или пружини. Почистване на 
вентилационни улеи от сняг.

ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 12

създава постоянни решения
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КОД № 20287 Против
корозия

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

СмазваНе оставя следи



СИЛИКОНОВ СПРЕЙ

ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Аерозолен продукт, който защитава материалите 
и повърхностите в зоната на заваряване срещу 
разпръскване на частици по време на процеса 
на заваряване. Той осигурява идеален заваръчен 
процес.

Антиадхезивен продукт  за дъгова заварка. Предотвратява 
сцеплението на «изпъкналости» върху всички обработени 
повърхности. Подходящ за защита на дюзи, заваръчни агрегати 
и инструменти. Незапалим след изпаряване на разтворителя.

E90
СПРЕЙ ПРОТИВ ИСКРИ
ПРИ ЗАВАРКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция : Аерозол
Цвят  : Безцветен
Специфично тегло  : 0,98 гр/cм3

Миризма  : Характерна
Точка на възпламеняване  : Няма данни

АНТИ
АДХЕЗИВЕН

121

АЕРОЗОЛИ

Накрайници, горелки. Заготовки и части. Приспособления. 
Автоматично и полуавтоматично заваряване. Роботи за 
заваряване.

създава постоянни решения
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КОД № 20288

ЛЕСНА
УПОТРЕБА

ЗА ИДЕАЛЕН
ЗАВАРЪЧЕН

ПРОЦЕС

Лесен за
използване

Незапалим
след изпаряване

Анти адхезивен За защита
на дюзи



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Естествен екстракт от оранжево масло, разработен 
за лесно премахване на етикети и стикери. Той може 
да се използва, като обезмаслител поради своята 
разграждаща способност върху повърхностите.

Директно прониква на повърхността и бързо отстранява етикети и 
разтваря остатъците от  тях и остатъците от лепило. 
За  лесно отстраняване на всякакъв вид стикери, лентови остатъци, 
маркери, моливи, червило и т.н. Приложим  в различни области.
Най-добър, при почистване на упорити остатъци от етикети и стикери.
Безопасен за използване върху всички не порести повърхности в 
автомобилната индустрия като метал, боя, брони, пластмаса и стъкло.
Бърз и лесен за нанасяне
Има приятен цитрусов аромат.
Не съдържа CFC пропеланти.Не уврежда  боядисана повърхност или 
пластмаса и може да се прилага на по-големи площи за кратко време.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Цитрусов екстракт
Консистенция  : Течност
Цвят  : Прозрачен до жълт
Специфично тегло  : 0,78 гр/cм³
Миризма  : Сладък цитрус
Точка на запалване  : 24°C
Точка на кипене  : Няма данни

БЪРЗО
И ЛЕСНО

ЗА УПОТРЕБА

БЕЗОПАСНО
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ЦИТРУСОВА
МИРИЗМА

122

АЕРОЗОЛИ

Безопасен при нанасяне върху прозорци, кожа, винил, плат, 
авто корпус, боядисани повърхности, картон, инструменти, 
пластмаса, метал, дърво, стъкло, врати и дограма.

ОПАКОВКА

200 млОБЕМ

В КАШОН 24

създава постоянни решения
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КОД № 39225

Лесен за
използване

Без киселини Универсално
за употреба

UNIVERSAL

USE

C104
СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ
НА ЕТИКЕТИ, СТИКЕРИ
И ОСТАТЪЦИ ОТ ЛЕПИЛО

Не оставя следи



ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Аерозол, който премахва боята от повечето видове 
повърхности. Удобният аерозол може лесно да се 
пръска на труднодостъпни места и да не капе или 
да тече.

Агресивно премахва дори и най-трудните бои. Удобният спрей е 
лесен за използване. Лесната употреба спестява време. Няма загуба 
поради точното разпръскване. Спреят влиза в труднодостъпни 
места. Лесно се захваща с вертикални повърхности. Плътната 
формула полепва  за удължаване на времето за контакт. Лесно 
почистване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция : Аерозол
Цвят  : Безцветен
Специфично тегло : 0,972
Пропелант : Въглеводород гр/cм3

Време за премахване : Минимум 5 мин.

АГРЕСИВНО 
ПРЕМАХВА

ВСИЧКИ
ВИДОВЕ БОИ

ЛЕСЕН ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ

СПЕСТЯВА
ВРЕМЕ
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АЕРОЗОЛИ

Различни метални повърхности с леки до тежки бои.Премахва 
акрилни , епоксидни , лакове , лепила и повечето автомобилни 
покрития.Промишлени среди.Не трябва да се използва върху 
фибростъкло , пластмаси , винил , линулеум и свързани с 
полистирол материали.

създава постоянни решения
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КОД № 39226

Лесен за
използване

Не се стича За хоризонтални
и вертикални 
повърхности

Спестява време

C108
СПРЕЙ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
НА БОЯ





Предоставя бързо време за нанасяне и лесно 
нанасяне без предварително нагряване на 
автомобилните автостъкла. Този продукт е 
без съдържание на изоцианат, тиксотропен, 
високомодулно лепило за авто стъкла, базирано на 
технологията MS Polymer.

Гъвкаво, сигурно запечатване на стъкла на автомобили. 
Приложение без грунд. Екологично, без изоцианат, разтворител, 
киселини и халогени. Много ниско съдържание на летливи 
органични съединения. Висока и бърза първоначална адхезия. 
Еднокомпонентно, лесно за нанасяне, без да е необходимо 
предварително нагряване. Бързо втвърдяване, слаб мирис, 
висок модул и несвличащи свойства.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическа основа : MS Полимер 
Система за втвърдяване  : От влагата
Плътност : 1.49 ± 0.03 гр/мл 
Консистенция/Вид  : Паста/Черен
Време за залепване : 15-20 мин (23°Cи %50 R.H.) 
Скорост на втвърдяване  : Прибл. 3,5 мм/ 24 часа (23°C и %50 R.H.)
Огъване (ISO 7390) : 0 мм 
Твърдост по Shore A (ISO 868): 55 ±5
Удължение при скъсване %(ISO 37): ≥ % 300 
Загуба на обем  : < -%3 (23°C и %50 R.H.)
Якост на опън (ISO 37) : мин. 3,5 N/мм2 
Топлоустойчивост  : -40oC и +90oC
Температура на нанасяне : +5oC и +40oC

БЕЗОПАСЕН ЗА 
УПОТРЕБА НА 
АВТО СТЪКЛА
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АВТОМОБИЛНИ

Идеален при смяна на стъкло, при ремонт на автомобили, 
като предни стъкла, задно стъкло, странично стъкло и друго 
неподвижно стъкло. Уплътняване и залепване на люкове. 
Подходящ за метал, стомана, алуминий, стъкло, мед, цинк и 
фибростъкло.

СЕРТИФИКАТИ

SHORE A55

ОПАКОВКА

290 млОБЕМ

В КАШОН 12

600 мл салам

12

Черен

ЦВЕТОВЕ

”Отговаря на изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с ниски емисии “от правилото SCAQMD 1168.”

създава постоянни решения
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАГРЯВАНЕ

Висока
еластичност

Без киселини Висока залепваща
способност

Екологично
чист

Емисии на ЛОС

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

ALLBOND
MS ЛЕПИЛО
ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентно влагоустойчиво лепило на 
основата на полиуретан за директно остъкляване и 
обработка на автомобилни стъкла.

Еднокомпонентна формула. Добри нестичащи се свойства. 
Бързо съхнещ. Студено приложение. Бързо втвърдяване.
Бързо достигане на максимална сила Висока механична 
производителност. Висок модул. Висока първоначална 
здравина на свързване Може да бъде пребоядисан.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕ
Основа  : Полиуретан
Консистенция  : Тиксотропен
Механизъм на втвърдяане  : От влагата
Плътност  : 1,13±0,03 гр/мл
Време на залепване  : 30±10 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване  : мин. 3,5 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Огъване  : 0 mm  (EN ISO 7390)

СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ
Твърдост по Shore A  : 55-60 След 28 дни
Може да се боядисва  : Да
Удължение при скъсване  : мин. 300%  (ASTM D412)
Якост на опън  : мин. 4 N/мм2 (ASTM D412)

ВИСОК
МОДУЛ

ВИСОКА
МЕХАНИЧНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
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АВТОМОБИЛНИ

Идеален при смяна на стъкло при ремонт на автомобили, 
като предни стъкла, задно стъкло, странично стъкло и друго 
неподвижно стъкло. 

СЕРТИФИКАТИ

ОПАКОВКА

300 млОБЕМ

В КАШОН 12

600 мл салам

12

Черен

ЦВЕТОВЕ

”Отговаря на изискванията за спецификациите на съдържанието на ЛОС в LEED 
кредит EQc4.1” Продукти с ниски емисии “от правилото SCAQMD 1168.”

БЪРЗО
СЪХНЕЩ

създава постоянни решения
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КОД № 33811 - 300 мл
КОД № 33890 - 600 мл

SHORE A55

Водоустойчив Висока залепваща
способност

Може да се
боядисва

Емисии на ЛОС

Бързо
втвърдяващо

ПОЛИУРЕТАНОВО 
ЛЕПИЛО
ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА

600 мл



ПОЛИУРЕТАНОВО 
ЛЕПИЛО
ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Черен грунд, специално предназначен за 
керамичната лента върху стъклото на превозното 
средство. Той осигурява пълна защита на лепилото 
чрез създаване на бариера срещу вредни 
ултравиолетови лъчи, които могат да доведат 
до влошаване на лепилото. Също така повишава 
адхезията.

Еднокомпонентен. Бързо съхнещ. Предпазва канала от 
вредните ултравиолетови лъчи. Повишава адхезията към 
стъклото на автомобила.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция  : Течност
Цвят  : Черен
Мирис  : Хапактерен за разтворител
Механизъм за втвърдяване  : От влагата
Специфично тегло  : 0,95 гр/cc
Минимално време за сушене : 3’ при 23°C и 50% r.h
Максимално време за сушене: 24ч при 23°C и 50% r.h
Температура на нанасяне  : +10°C до +35°C

ПОВИШАВА 
ЗНАЧИТЕЛНО 

СИЛАТА НА 
АДХЕЗИЯ
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АВТОМОБИЛНИ

За третиране на лицевите части на свързването преди нанасяне 
на полиуретановото лепило за предно стъкло. Може да се 
използва като грунд с общо предназначение, който се използва 
за повишаване на адхезията към стъклото.

ОПАКОВКА

250 млОБЕМ

В КАШОН 12

Черен

ЦВЕТОВЕ

създава постоянни решения
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Висока залепваща
способност

ОСИГУРЯВА
ПЪЛНА 

ЗАЩИТА

UV
устойчивост

Водоустойчиво Устойчиво на 
метеорологични 

условия

ПОЛИУРЕТАНОВ
ГРУНД
ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високопроизводителен силиконов уплътнител, 
разработен за запечатване, залепване и ремонтни 
работи, при които се изисква топлоустойчивост. 
Той е идеален уплътнител за високотемпературни  
приложения. Той реагира с атмосферната влага, за 
да създаде здрав, еластичен силикон.

Отлична топлоустойчивост след втвърдяване до 250 ° C 
постоянно и до 300 ° C временно . Ацетокси втвърдяване, 
RTV силикон. 100% силикон. Бързо изсъхване, висока якост. 
Отблъсква механичното действие след втвърдяване. Остава 
гъвкав при ниски (-40 ° C) и високи (+ 250 ° C) температури. Няма 
да се стича, да се свие или да стане чуплив. еднокомпонентен. 
Съответства на изискванията за спецификациите на 
съдържанието на ЛОС в LEED кредит EQc4.1 «Продукти с ниски 
емисии» от правилото 1168 на SCAQMD.

HT300
СИЛИКОН RTV УСТОЙЧИВ
НА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Силиконов полимер
Система на втвърдяване : Ацетокси
Плътност  : 1.05± 0.03 гр/мл
Твърдост по Shore A  : 24-30 (след 28 дни)
Якост на опън  : ≥ 1,5 N/мм2 (23°C и 50% R.H) (ASTM D412)
Образуване на зашитен слой: 7-13 мин. (23°C и 50% R.H)
Скорост на втвърдяване : Мин. 3 мм/ден (23°C и 50% R.H)
Удължение при скъсване: ≥ 250%  (ASTM D412)
Еластично възстановяване: ≥ 60%  (ISO 7389)
Огъване  : 0 мм  (ISO 7390)
Температурна устойчивост: -40°C до +300°C
Температура на нанасяне: +5°C до +40°C

УСТОЙЧИВ
ДО 300°C

128

АВТОМОБИЛНИ

Уплътняване и свързване на приложения в 
автомобилостроенето. Нагревателни системи и фурни за 
запечатване / херметичност. Уплътняване и свързване в печки. 
При отоплителни уреди. Уплътнения в помпи и двигатели. В 
уплътнителните комини. Други приложения за залепване и 
запечатване, при които частите трябва да работят при високи 
температури.

ОПАКОВКА

310 млОБЕМ

В КАШОН 24

Gw.85 гр Gw.50 гр

20 24

Червен, Черен

ЦВЕТОВЕ

100% СИЛИКОН,
БЕЗ 

РАЗТВОРИТЕЛИ

УСТОЙЧИВ НА
ТЕМПЕРАТУРНИ

ПРОМЕНИ

създава постоянни решения
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Устойчиво на 
метеорологични 

условия

Не се стича

КОД № 13743 - 50 гр
КОД № 13742 - 85 гр 
КОД № 16969 - 310 мл 

КОД № 14573 - 50 гр
КОД № 13960 - 85 гр 
КОД № 33892 - 310 мл 

SILICONE
100%

100% силикон Висока
еластичност



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощен аерозол за почистване  използва се за 
отстраняване на масло, мазнини, мръсотия и прах 
от спирачките и съединителите, което спомага 
за премахването на скърцане на спирачките 
и приплъзване на съединителя, причинено от 
замърсяване. Спрея за почистване на спирачките 
помага на спирачките да издържат по-дълго и да 
работят по-добре

Ефективно премахва отлаганията като изтичане на спирачна 
течност, мазнини, масла и втвърдени замърсявания. 
Елиминира праха от частите на спирачката и съединителя. 
Намалява скърцането на дисковите спирачки и трептенето 
на съединителя. Може да се прилага без разглобяване, 
спестявайки време и намалявайки разходите за поддръжка. 
Изпарява се бързо. Не оставя следи. Отлично проникване. 
Стабилен, не оцветяващ и не корозивен за метали. Аерозолът 
е снабден с 360 ° (с главата надолу) впръскващ вентил и 
удължител за допълнително удобство.

R110
ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ ЗА 
СПИРАЧКИ И СЪЕДИНИТЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция : Течен аерозол
Цвят  : Прозрачен
Специфично тегло  : 0,72±0,02 гр/cм3

Миризма  : Характерна
Точка на възпламеняване : Няма данни

129

АВТОМОБИЛНИ

Перфектен за почистване и обезмасляване:

• Спирачни накладки • Барабани
• Цилиндри   • Челюстни спирачки
• Дискови спирачки  • Дискове
• Клинови спирачки   • Пружини
• Дебитомер  • Дискове за съединител

ОПАКОВКА

500 млОБЕМ

В КАШОН 12

ОТЛИЧНО 
ПРОНИКВАНЕ

НЕ Е КОРОЗИВЕН
ЗА МЕТАЛИ

НЕ ОСТАВЯ
ПЕТНА

създава постоянни решения
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КОД № 28047

Против
корозия

Лесен за
използване

Премахва остатъци 
от масла

Не оставя следи



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Елиминира необходимостта от незабавна смяна на 
гумата, запечатва и надува гумата за секунди.

Няма нужда от повдигащ крик или други инструменти. Открива 
дупката в гумата и я запечатва. На водна основа. Може да се 
почисти лесно с вода след нанасяне. Не уврежда вентила 
на гумата. Веднага  поправя пробитите гуми, без да се сваля 
колелото. Надува гумата (до налягане от 1,2 до 2,5 бара), така 
че превозното средство може да се движи след прилагане при 
умерена скорост. 

R60
КИТ
ЗА ПОПРАВКА НА ГУМИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Консистенция  : Аерозол
Цвят  : Прозрачен
Специфично тегло  : 1 гр/cм3

Миризма  : Характерна
Точка на запалване  : Няма данни
Твърдо съдържание  : %50 

НА ВОДНА
ОСНОВА
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АВТОМОБИЛНИ

За автомобили, мотоциклети, каравани и ремаркета. За 
безкамерни гуми или гуми с вътрешна гума.

ОПАКОВКА

300 млОБЕМ

В КАШОН 24

ЛЕСЕН ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

НЕ ПОВРЕЖДА 
ВЕНТИЛА НА 

ГУМАТА

създава постоянни решения
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КОД № 28044 На водна
основа

Без
инструменти

Лесен за
използване

Лесен
за почистване



КИТ
ЗА ПОПРАВКА НА ГУМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално разработен за почистване, третиране и 
защита на гуми, както и подобряване на външния им 
вид на изложени на атмосферно влияние гуми, чрез 
възстановяване на повърхностната част на гумата.

Лесен за използване. Не съдържа запалими разтворители. 
Некиселинна формула. Самостоятелно действащата пяна, 
премахва остатъците и мръсотията. Гумите изглеждат като 
нови.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция  : Аерозолна течност
Вид  : Бяла пяна
Плътност при 20°C  : 0,928 гр/cм3

Миризма  : Характерна
pH  : 8-9
Срок на годност (20°C)  : 24 месеца

ЛЕСНА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ

131

АВТОМОБИЛНИ

Подходящ за използване за всички видове гуми на велосипеди, 
мотоциклети, автомобили, микробуси, автобуси, товарни 
автомобили, товарни платформи и т.н.

ОПАКОВКА

500 млОБЕМ

В КАШОН 12

НЕ СЪДЪРЖА 
ЗАПАЛИМИ 

РАЗТВОРИТЕЛИ

ПОЧИСТВАНЕ
И ГРИЖА
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КОД № 38997
Лесен за

използване
Без киселини Устойчиво на 

метеорологични 
условия

Премахва остатъци
и мръсотия

R70
ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
И ПОЛИРАНЕ НА ГУМИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт за почистване на двигатели, специално 
разработен срещу двигателно масло, греси и 
упорити замърсявания.

R76 няма да повреди двигателя или части от него. Прониква 
и в най-недостъпните места за премахване на упоритите 
замърсявания. Безвреден за електрическите и електронни 
компоненти. Не уврежда гумени, пластмасови и боядисани 
повърхности. Не съдържа силикон и е с приятен цитрусов 
аромат.

R76

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид : Аерозол
Консистенция  : Прозрачна безцветна течност
Миризма  : Леко цитрусова
Специфично тегло  : 0,758 г/см3

МАКСИМАЛНО 
ПРОНИКВАЩ

132

АВТОМОБИЛНИ

Автомобилни двигатели, мотоциклети, камиони, машини и др. 
Подходящ е за всички видове двигатели, като косачки за трева, 
резачки за дърва и др.

ОПАКОВКА

500 млОБЕМ

В КАШОН 24

БЪРЗ
ЕФЕКТ

ЛЕСНА 
И БЪРЗА 

УПОТРЕБА

създава постоянни решения
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Лесен за
използване

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ДВИГАТЕЛИ

Незапалим

ПРЕДИ СЛЕД

Не оставя следи



СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ДВИГАТЕЛИ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полира всякакъв вид злато, сребро, мед, хром, мед, 
бронз, алуминий, платина от потъмняване и може да 
направи защитен слой на повърхността.

Отлична проникваща способност. Намалява триенето. 
Премахва водата и предпазва от влага. Защитава металните 
части и повърхности от корозия.

C12
ПОЛИРАЩА ПАСТА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция  : Паста
Density  : 1,03± 0.01 гр/мл
Цвят  : Син
pH  : 10
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ИНДУСТРИАЛНИ

Тя се използва  за добро почистване и полиране на авточасти, 
кухненски съдове, керамика, фибростъкло.

ОПАКОВКА

50 грОБЕМ

В КАШОН 24

създава постоянни решения
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КОД № 33893
Против

корозия
Лесен за

използване
Устойчиво

на влага

НАМАЛЯВА 
ТРИЕНЕТО

ПРЕДПАЗВА
ОТ ВЛАГАТА

ЗАЩИТАВА
ОТ КОРОЗИЯ

Отлично
полира



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Индустриални кърпички за почистване на ръцете, 
които могат да отстраняват масла, мазнини, бои, 
мастило и лепила. Текстурираната страна на 
кърпата внимателно, но ефикасно премахва всяко  
замърсяване. Гладката страна на кърпата ще спира  
ефективно замърсяването и ще предотврати 
повторно замърсяване на ръцете. Ръцете са чисти и 
сухи, без използване на вода.

Не са опасни за потребителя или околната среда. Висока 
абсорбция - изчиства замърсяването . Текстурираният материал 
подпомага почистващата сила. Оптималната доза почистващ 
препарат се прилага върху кърпата. Отлична почистваща 
мощност - дори при тежки замърсители. Удобни, лесни и 
безопасни за употреба. Съдържа Алое Вера за овлажняване и 
защита на кожата . Не оставя следи.

ИНДУСТРИАЛНИ
КЪРПИЧКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид : Оранжева импрегнирана текстура
Профил за безопасност  : Не е опасен
Миризма  : Сладка / Цитрусов аромат
Размер  : 220 X 203 мм
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ИНДУСТРИАЛНИ

Промишлените кърпички отстраняват трудни замърсители, 
като например лепило, остатъци от уплътнения, битум, 
силикон, полиуретанова пяна ,мастило, масло, мазнини, смазки 
и боя от повърхности. Използват се за ръце.

ОПАКОВКА

20 бр.
мокри 

кърпички

Една
опаковка

има

Цилиндрична
пластмасова 

опаковка

създава постоянни решения
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75 бр.
мокри 

кърпички

КОД № 35340 - 20 бр.
КОД № 40437 - 75 бр.

Лесен за
използване

За омекотяване
на кожата

ОТСТРАНЯВА 
ПОВЕЧЕТО 

ЗАМЪРСЯВАНИЯ

ЛЕСНО ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ

БЕЗВРЕДЕН
ЗА КОЖАТА
НА РЪЦЕТЕ

За всякакви
повърхности

Не оставя следи







ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначена за голям брой повърхности за 
приложение. Специална спрей система, която се 
използва дори от известните художници на графити. 
Предлага се в широка гама от най-продаваните 
цветове, съвпадащи предимно с RAL.

Висококачествено нитро-комби качество. Много добро 
покритие. Отлична адхезия върху много повърхности. Добър 
поток, гладка повърхност. Бързо съхнеща. Подходяща за 
вътрешно и външно приложение. Повърхността може да се 
полира. Устойчива на атмосферни влияния, светлина и UV. 
Устойчива на надраскване и удари. Бързосъхнеща (Времето 
на изсъхване зависи от околната температура, влажността на 
въздуха и дебелината на нанесения слой).

АКРИЛНА 
СПРЕЙ БОЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Нитро комбинация
Цвят  : Различен
Миризма  : Разтворител
Степен на гланц : Гланцов : 80 гланц ед. DIN 67530
  Мат: 5-10 гланц единици
Ефективност  : 0.8-1.5 м² * (в зависимост от цвета) (400 мл)
Време за изсъхване (20 °C и 50% R.H):Прибл. 10 мин. (сухо на прах)
  Прибл. 15 мин. (не лепливо)
  Прибл. 30 мин. (сухо на допир)
  Прибл. 2 hours (сухо)
  Прибл. 24 hours (може да се полира)
Температурна устойчивост  : до 80°C
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СПРЕЙ БОИ

Подходяща за дърво, метал, хартия, стъкло или боядисващи се 
твърди пластмаси, както и за множество платове за всякакви 
приложения. Също така е приложима за проектиране на 
накити, бетон и естествен камък.

ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 6

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

ЗА ВЪНШНО 
И ВЪТРЕШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЪРЗО
ИЗСЪХВАЩА

ЦВЕТОВЕ

създава постоянни решения
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Висока залепваща
способност

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост

Бързо
съхнеща

КОД № 36120
КОД № 36126  
КОД № 36127
КОД № 39638
КОД № 36119
КОД № 36121

КОД № 36124
КОД № 36123  
КОД № 36118
КОД № 36125
КОД № 36117
КОД № 36128



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Надрасканите и износени от времето брони са неща 
от миналото. Използва се за ремонт и подобряване 
на пластмасови брони при поддържане на 
оригиналната структура. Спреят може да се прилага 
директно върху пластмасови повърхности, без 
необходимост от грунд и придава на синтетичните 
повърхности копринен блясък.

Дълготраен блясък и цвят. Запазва оригиналната структура на 
бронята. Удароустойчива и устойчива на надраскване. Лесна 
за използване. Бързосъхнеща (Времето за изсъхване зависи 
от околната температура, влажността на въздуха и дебелината 
на нанесения слой). Отлично покритие. Отлична адхезия. 
Подходяща за много други синтетични материали.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа  : Алкидна смола
Цвят  : Черен
Миризма  : Разтворител
Степен на гланц  : Сатенен гланц, 30-35 ед. гланц DIN 67530
Ефективност  : Прибл. 2 брони (400 мл)
Време за изсъхване (20 °C и 50% R.H):Прибл. 20-30 минути (сух на прах)
  60 минути (сух на допир)
  Прибл. 24 часа (може да е работи)
Температурна устойчивост : до 110°C
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СПРЕЙ БОИ

Може да се използва за ремонт и подобряване на пластмасови 
брони при поддържане на първоначалната структура. 
Подходяща за декоративна употреба на закрито. Придава на 
синтетичните повърхности копринен блясък.

ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 6

ДЪЛГОТРАЙНО 
ДЕЙСТВИЕ

ОТИЧНО
ПОКРИТИЕ

БЪРЗО
ИЗСЪХВАЩА

ПРЕДИ СЛЕД

създава постоянни решения
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Блясък Лесен за
използване

Бързо
съхнеща

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

СПРЕЙ БОЯ
ЗА БРОНИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначена за всички лакови покрития и 
ремонти с цвят на неръждаема стомана, за цветни 
адаптации в заобикалящата зона на повърхности от 
неръждаема стомана (тествайте цвета!).

Високо нитро-комби качество. Много добро покритие. 
Отлична адхезия върху много повърхности. Добър поток, 
гладка повърхност. Подходяща за външно и вътрешно 
приложение. Устойчива на атмосферни влияния, светлина и 
UV. Удароустойчива и устойчива на надраскване. Устойчива 
на моторни масла, разредени почистващи препарати и др. 
Бързосъхнеща (Времето за съхнене зависи от околната 
температура, влажността на въздуха и дебелината на нанесения 
слой).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Нитро комбинация
Цвят  : Сребърен
Миризма  : Разтворител
Степен на гланц  : Мат: 5-10 ед. гланц DIN 67530
Ефективност  : Прибл. 1.2 м² * (400 мл)
Време за изсъхване (20 °C и 50% R.H): Прибл. 10 минути (сухо на прах)
  30 минути (сухо на допир)
  Прибл. 24 часа (изсъхнал)
Температурна устойчивост  : до 80°C
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СПРЕЙ БОИ

За всички лакови покрития и ремонти в цвят на неръждаема 
стомана, за цветни адаптации в заобикалящата зона на 
повърхности от неръждаема стомана (тествайте цвета!). 
Възможно е прилагане на повечето-повърхности като метал, 
дърво, стъкло, керамика, хартия, камък и т.н.

ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 6

МНОГО ДОБРО
ПОКРИВАНЕ

ОТЛИЧНА
АДХЕЗИЯ

БЪРЗО
СЪХНЕЩА

създава постоянни решения
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Бързо
съхнеща

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивостБлясък

СПРЕЙ БОЯ
ИНОКС



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначена за бърз и лесен ремонт на дразнещи 
драскотини или други подобни малки повреди върху 
бели емайлирани повърхности като вани, мивки, 
тоалетни чинии, проточни бойлери и хладилници.

Високо акрилно качество. За бели лъскави емайлирани 
повърхности. Твърда, устойчива повърхност. Много добро 
покритие. Отлична адхезия. Добър поток, гладка повърхност. 
Удароустойчива и устойчива на надраскване. Бързосъхнеща 
(Времето за изсъхване зависи от околната температура, 
влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа : Акрилен полимер
Цвят  : Бял
Миризма  : Разтворител
Степен на гланц  : Гланц, 80-85 единици DIN 67530
Ефективност  :  Прибл. 0.8 м² * (400 мл)
Време за изсъхване (20 °C и 50% R.H): Прибл. 5 минути (сухо на прах)
  2 часа (сухо)
  48 часа (устойчив)
Температурна устойчивост : до 80°C
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СПРЕЙ БОИ

Подходяща за бърз и лесен ремонт на дразнещи драскотини 
или други подобни малки щети върху бели емайлирани 
повърхности като вани, мивки, тоалетни чинии, проточни 
бойлери и хладилници. Не е подходяща за ремонти на големи 
обекти като умивалници и вани.

ОПАКОВКА

400 млОБЕМ

В КАШОН 6

БЪРЗО
ИЗСЪХВАЩА

ТВЪРД
ДОПЪЛНИТЕЛЕН

ГЛАНЦ

МНОГО ДОБРО
ПОКРИВАНЕ

създава постоянни решения
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Лесен за
използване

Бързо
съхнещаБлясък

Устойчиво на 
метеорологични 

условия

СПРЕЙ БОЯ
ЕМАЙЛ







ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Колан, предназначен за улеснение при използването на 
полиуретанова пяна, лепило за изолация и други продукти от 
строителната химия. Съдържа три отделения за продукти.

За улесняване на работата на апликатори на полиуретанова 
пяна и полиуретаново лепило за изолация.

КОЛАН ЗА 
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА 
И ПОЛИУРЕТАНОВО 
ЛЕПИЛО ЗА ИЗОЛАЦИЯ
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АКСЕСОАРИ
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КОД № 41270

УЛЕСНЯВА 
РАБОТАТА

С ТРИ
ОТДЕЛЕНИЯ

ОЛЕКОТЕНА
МАТЕРИЯ



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код №                       Размер (шир. - мм/дълж. - м)   Вид 
26793                                            19/25
27514                                            19/50
27417                                            25/25                            
27536                                            25/50
27415                                            30/25                      
27416                                            30/50
26794                                            38/25
27599                                            38/50
26795                                            48/25
26792                                            50/50
40687                                            25/45                  силно лепяща
40688                                            30/45                  силно лепяща
40689                                            38/45                  силно лепяща
40690                                            50/45                  силно лепяща
       
       
       
    

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходяща за деликатни повърхности /тапети, гипсокартон и 
др./, тъй като не оставя следи след отлепване и не разрушава 
повърхността, върху която е била залепена. Съвместима с 
бои на водна и маслена основа. Къса се на ръка. Има добра 
механична якост. Устойчива на разтворители.

ЛЕНТА
ХАРТИЕНА DECOREX
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АКСЕСОАРИ

В строително- ремонтните дейности. Използва се при вътрешно 
боядисване, при полагане на мазилки, шпакловки, замазки и 
други строителни и довършителни дейности.
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Хартиената лента е подходяща за промишлени цели, 
за употреба в строителната индустрия и много други 
общи цели. За вътрешно и външно боядисване, 
при полагане на мазилки, шпакловки и замазки, за 
облепяне на детайли при боядисване на прозорци, 
дограми, стени, первази, за покриване на ръбове, 
ъгли при боядисване, лакиране и други строителни 
и довършителни работи.

УСТОЙЧИВА НА 
РАЗТВОРИТЕЛИ

ОТЛИЧНА
ЯКОСТ

ЗА ВЪТРЕШНА 
И ВЪНШНА 
УПОТРЕБА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лента хидроизолационна самозалепяща се от SBS модифициран 
битум с алуминиево фолио.

ЛЕНТА БИТУМНА
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
DECOREX

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код №                       Цвят / Вид         Размер (шир. - мм/дълж. - м/деб. - мм) 
37653                            графит   100/10/1.2
37652                            графит   200/10/1.2
37651                            графит   300/10/1.2
37657                  двойно залепваща 100/10/1.2
37658                  двойно залепваща 50/10/1.2
37655                            зелена   200/10/1.2
37656                            зелена   300/10/1.2
37643                               сива   100/10/1.2
37644                               сива   150/10/1.2
37645                               сива   200/10/1.2
37646                               сива   250/10/1.2
37647                               сива   300/10/1.2
37641                               сива   50/10/1.2
37642                               сива   75/10/1.2
37648                            червена   100/10/1.2
37649                            червена   200/10/1.2
37650                            червена   300/10/1.2   
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АКСЕСОАРИ

Опростена, бърза и трайна хидроизолация. Запечатване 
на всички части и конструкции като тераси, покриви, 
включително изолация на метални листове, фасади, улуци, 
водостоци, битумни мушами и други типове покривни 
мембрани. Подходяща при обшиване на различни детайли, 
комини, отдушници, капандури, прозорци, бордови маски на 
товарни автомобили и други. Изпълнява ролята на пола, улама 
и за свръзка между покрив и улук. Прилепва отлично към 
по-голямата част от строителните материали като например 
метал, бетон, хоросан, камък, дърво, стъкло, керемиди, 
виброцимент, цинк, алуминий и други. Отлична устойчивост на 
вода и ултравиолетови лъчи.

УСТОЙЧИВА
НА ВОДА

БЪРЗ
МОНТАЖ

UV
УСТОЙЧИВА
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Устойчиво на 
метеорологични 

условия

UV
устойчивост

ВодоустойчивБърз монтаж



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Професионален пистолет от висококачествена 
стомана за инжектиране на химически анкер AKFIX 
C950 400ml PUR EPOXY, със сдвоени бутала.

Висококачествена стомана, сдвоени бутала.

ПИСТОЛЕТ ЗА 
ХИМИЧЕСКИ АНКЕР
DECOREX

148

АКСЕСОАРИ

За химически анкери със съотношение на смесване 1:1. За 
картуши от 2х200 мл до 2х300 мл.

ОПАКОВКА

В КАШОН 10
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КОД № 40041

ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА 

УПОТРЕБА

ВИСОКО-
КАЧЕСТВЕНА

СТОМАНА

СЪС СДВОЕНИ
БУТАЛА



В КАШОН 40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът за полиуретанова пяна е лек и 
компактен, с ергономична дръжка и с възможност 
за регулиране на изходящото количество пяна.

ПИСТОЛЕТ ЗА 
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
DECOREX

149

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 23013

Лек и компактен, с възможност за регулиране на изходящото 
количество пяна.

Подходящ за работа с всички видове флакони пистолетна 
полиуретанова пяна и пистолетни лепила за топлоизолация.

ЛЕК

КОМПАКТЕН

ЕРГОНОМИЧНА
ДРЪЖКА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСТОЛЕТ ЗА 
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЕКО
DECOREX

150

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 20
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КОД № 40039

Пистолет за полагане на еднокомпонентна 
полиуретанова пяна.

Лек, пластмасов корпус. Икономичен разход на пяната, чрез 
удобно регулиране на дебита. Никелиран спусък.

За полагане на всички видове еднокомпонентни пистолетни 
пяни. Препоръчително е след работа да се почиства с 
почистител за полиуретанова пяна AKFIX 800C.

ЛЕК
ПЛАСТМАСОВ

КОРПУС

УДОБНО
РЕГУЛИРАНЕ

НА ДЕБИТА

ВИСОКА 
СТАБИЛНОСТ

ПРИ РАБОТА



В КАШОН 40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът за полиуретанова пяна ЛУКС е лек и 
компактен, с ергономична дръжка и с възможност 
за регулиране на изходящото количество пяна.

ПИСТОЛЕТ ЗА 
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
ЛУКС DECOREX

151

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 26042

Лек и компактен, с възможност за регулиране на изходящото 
количество пяна.

За полагане на всички видове еднокомпонентни пистолетни 
пяни. Препоръчително е след работа да се почиства с 
почистител за полиуретанова пяна AKFIX 800C.

ЛЕК

КОМПАКТЕН

РЕГУЛИРАНЕ НА 
ИЗХОДЯЩОТО 
КОЛИЧЕСТВО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолет за полагане на еднокомпонентна 
полиуретанова пяна за работа с всички видове 
пистолетни пяни.

Изцяло изработен от висококачествена пластмаса тип А, 
икономичен разход на пяната чрез регулиране на дебита чрез 
натискането на спусъка. Стабилност при работа.

152

АКСЕСОАРИ

За полагане на всички видове еднокомпонентни пистолетни 
пяни. Препоръчително е след работа да се почиства с 
почистител за полиуретанова пяна AKFIX 800 C.

ОПАКОВКА

В КАШОН 100
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КОД № 40793

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИУ-
РЕТАНОВА ПЯНА BEAST

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ЛЕК

УДОБЕН
ЗА РАБОТА

ИКОНОМИЧЕН 
РАЗХОД

НА ПЯНАТА



В КАШОН 20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

153

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 40040

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИУ-
РЕТАНОВА ПЯНА ТЕФЛОНИ-
ЗИРАН DECOREX
Професионален тефлонизиран пистолет за полагане 
на еднокомпонентна полиуретанова пяна.

Олекотена конструкция, тефлонизиран стоманен спусък. 
Тефлонизиран алуминиев адаптор и тефлонизирани тяло, игла 
и дюза. В добре поддържан и уплътнен инструмент и плътно 
завит флакон, пяната не залепва за тялото до 20 дни, след 
заключване на иглата.

За полагане на всички видове еднокомпонентни пистолетни 
пяни. Препоръчително е след работа да се почиства с 
почистител за полиуретанова пяна AKFIX 800C.

ПЯНАТА
НЕ ЗАЛЕПВА 

ДО 20 ДНИ

ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА 

УПОТРЕБА

ОЛЕКОТЕНА
КОНСТРУКЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът за полиуретанова пяна е лек и компактен, 
с ергономична дръжка и възможност за регулиране  
на изходящото количество пяна.

154

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 40
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КОД № 26044

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИУ-
РЕТАНОВА ПЯНА ХОБИ
DECOREX

Лек и компактен, с възможност за регулиране на изходящото 
количество пяна.

За полагане на всички видове еднокомпонентни пистолетни 
пяни. Препоръчително е след работа да се почиства с 
почистител за полиуретанова пяна AKFIX 800C.

ЛЕК

КОМПАКТЕН

РЕГУЛИРАНЕ НА 
ИЗХОДЯЩОТО 
КОЛИЧЕСТВО



В КАШОН 24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолет за полиуретанов уплътнител в опаковки 
тип салам, с алуминиев корпус, ергономичен спусък, 
прецизно предвижване на буталото.

155

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 13073

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИУ-
РЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ
DECOREX

Олекотена конструкция, с алуминиев корпус и прецизно 
придвижване на буталото.

За уплътнители и силикони в опаковка тип салам до 600 мл.

АЛУМИНИЕВ
КОРПУС

ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА 

УПОТРЕБА

ПРЕЦИЗНО
ПРИДВИЖВАНЕ

НА БУТАЛОТО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСТОЛЕТ ЗА 
СИЛИКОН PVC

156

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 40
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КОД № 39945

Пистолет за полагане на силикони и уплътнители в 
картюши.

Изцяло изработен от висококачествена пластмаса тип А. 
Стабилност при работа.

За полагане на силикони и уплътнители в картюши 280 мл - 310 
мл.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ЛЕК

УДОБЕН
ЗА РАБОТА

ЗА ОПАКОВКИ
280 МЛ - 310 МЛ



В КАШОН 48

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът за силикон служи за полагане на 
силокони, монтажни лепила и уплътнители в 
стандартни опаковки от 280 мл. до 310 мл.

ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН 
АЛУМИНИЕВ

157

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 13838

Олекотена конструкция, с алуминиев корпус и прецизно 
придвижване на буталото.

Служи за полагане на силикони, уплътнители, лепила и други 
смеси в стандартни опаковки от 280 мл до 310 мл.

ОЛЕКОТЕНА 
КОНСТРУКЦИЯ

УДОБЕН
ЗА РАБОТА

ЗА ОПАКОВКИ
280 МЛ - 310 МЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът служи за полагане на силикони, 
монтажни лепила и уплътнители в стандартни 
опаковки от 280 мл. до 310 мл.

158

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 40
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КОД № 10309

ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН 
ЖЕЛЕЗЕН

Олекотена конструкция, с железен корпус и прецизно 
придвижване на буталото.

Служи за полагане на силикони, уплътнители, лепила и други 
смеси в стандартни опаковки от 280 мл до 310 мл.

ОЛЕКОТЕНА 
КОНСТРУКЦИЯ

УДОБЕН
ЗА РАБОТА

ЗА ОПАКОВКИ
280 МЛ - 310 МЛ



В КАШОН 40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът служи за полагане на силокони, 
монтажни лепила и уплътнители в стандартни 
опаковки от 280 мл. до 310 мл.

159

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 13837

ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН 
ЖЕЛЕЗЕН

Олекотена конструкция, с железен корпус и прецизно 
придвижване на буталото.

Служи за полагане на силикони, уплътнители, лепила и други 
смеси в стандартни опаковки от 280 мл до 310 мл.

ОЛЕКОТЕНА 
КОНСТРУКЦИЯ

УДОБЕН
ЗА РАБОТА

ЗА ОПАКОВКИ
280 МЛ - 310 МЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

160

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 48
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КОД № 34585

ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ PREMIUM

Захранване: 220V
Мощност: 40W
Диаметър на силиконовата пръчка: 11 мм 

Пистолет за силиконови пръчки.

За лепене на открито и закрито, на метал, стъкло, керамика, 
мрамор, дърво, кожа, текстил, пластмаса (без PP, PE, Polystyrene).
С пистолета за топло лепене могат да се правят много точни 
съединения с малки повърхности или лепени шевове, каквито 
са необходими при по-дребни ремонти или декорации.

ЛЕСЕН ЗА
УПОТРЕБА

ЗА СИЛИКОНОВИ
ПРЪЧКИ 011 ММ

ГАРАНЦИЯ
2 ГОДИНИ



В КАШОН 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолет за горещ силикон с пластмасова база 
за зареждане на уреда и метална поставка за 
нагорещената част.

ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ PREMIUM

161

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

www.           .com www.valerii.com

КОД № 19588

Мощност: 500W
Дължина на захранващия кабел: 1,5 м
Захранване: 230V
Диаметър на силиконовите пръчки: 11,2 мм
Консумативи включени в комплекта: 2 бр.силиконови
пръчки - 011,2*20см
 

За лепене на открито и закрито, на метал, стъкло, керамика, 
мрамор, дърво, кожа, текстил, пластмаса (без PP, PE, Polystyrene).
С пистолета за топло лепене могат да се правят много точни 
съединения с малки повърхности или лепени шевове, каквито 
са необходими при по-дребни ремонти или декорации.

ЛЕСЕН ЗА
УПОТРЕБА

ЗА СИЛИКОНОВИ
ПРЪЧКИ 011 ММ

ГАРАНЦИЯ
3 ГОДИНИ





ОБХВАТ
Този стандарт се прилага за всякакви видове защитни ръкавици по отношение на физически и механични ефекти от 
изтъркване, порязване с остриета, продупчване и скъсване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И  ИЗИСКВАНИЯ
Защитата срещу механични рискове е изразена чрез пиктограма, след която има четири цифри (нива на експлоатационни 
качества), всяка от които показва изпробваните експлоатационни качества срещу конкретна опасност.

Пиктограмата за „механични рискове” е придружена от 4-цифрен код

a . УСТОЙЧИВОСТ  НА  ИЗТЪРКВАНЕ
въз основа на броя цикли, необходими за изтъркване на тестваната ръкавица.

b . УСТОЙЧИВОСТ  НА  СРЯЗВАНЕ  С  ОСТРИЕ
въз основа на броя цикли, необходими за срязване на тестваната ръкавица при постоянна скорост.

c . УСТОЙЧИВОСТ  НА  СКЪСВАНЕ
въз основа на количеството сила, необходимо за скъсване на тестваната ръкавица.

d . УСТОЙЧИВОСТ  НА  ПРОДУПЧВАНЕ
въз основа на количеството сила, необходимо за продупчване на тестваната ръкавица с острие с нормален размер.

При всички случаи [0] указва най-ниското ниво на експлоатационни качества, както следва:

Тези нива на експлоатационни качества трябва да са на видно място до пиктограмата върху ръкавиците и 
непосредствената опаковка на ръкавиците.

СТАНДАРТ EN 388: 2003
Ръкавици, осигуряващи защита от механични 
рискове

a b c d

ТЕСТ ОЦЕНКА  НА НИВ ОТО НА ЕКС ПЛОАТАЦИ ОННИ  КАЧЕСТВА

0 1 2 3 4 5

a. Устойчивост на изтъркване (цикли) <100 100 500 2000 8000

b. Устойчивост на срязване с острие (фактор) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Устойчивост на скъсване (нютон) <10 10 25 50 75

d. Устойчивост на продупчване (нютон) <20 20 60 100 150

www.           .com www.valerii.com

АКСЕСОАРИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавиците от винил са по-малко еластични от останалите 
типове и стоят по-свободно върху ръката. Те са идеални за 
кратки, но често повтарящи се задачи. Имат антистатични 
свойства.

РЪКАВИЦИ ВИНИЛ
С ПУДРА

162

АКСЕСОАРИ

Използват се най-често в хранително-вкусовата промишленост, 
за битови нужди, в лаборатории, в медицинския сектор, 
заведения за обществено хранене, салони за красота.. 

ОПАКОВКА

В КАШОН 10
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КОД № 34960 - размер M
КОД № 34961 - размер L

Ръкавици, изработени от винил с пудра.

ЛИПСА НА
АЛЕРГЕНИ

ЗА ЧЕСТО
ПОВТАРЯЩИ СЕ

ДЕЙСТВИЯ

ДОБРА БАРИЕРА
СРЕЩУ ПАТОГЕНИ

EN 420 Общи изисквания за защитните ръкавици 
pH 
Съдържание на хром 
Размер 
Функционалност 
Паропронициаемост 
Безопастност



В КАШОН 20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Комплект предпазни ръкавици от плетено 
полиестерно трико, топени в нитрил. Дишаща длан 
с ластичен маншет.

РЪКАВИЦИ
FOUR COLOURS

163

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

www.           .com www.valerii.com

КОД № 37301

В опаковка - 12 чифта:
- 3 чифта зелени
- 3 чифта сини
- 3 чифта червени
- 3 чифта оранжеви
Удобна и практична голяма опаковка.

Удобни за използване в строителството, дърводелството, 
складови дейности и в бита.

ДИШАЩА 
ДЛАН

ПОЛИЕСТЕРНО
ТРИКО

ЛАСТИЧЕН 
МАНШЕТ

4211

EN388



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

РЪКАВИЦИ
ЛАТЕКС

164

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 300
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КОД № 21763 - размер S
КОД № 13656 - размер M
КОД № 13657 - размер L
КОД № 13658 - размер XL

Ръкавиците за многократна употреба, еластични.

Използват се най-често в хотелиерството и домакинството.

Ръкавици еластични, изработени от латекс.

МНОГОКРАТНА
УПОТРЕБА

ЕЛАСТИЧНИ

ЛАТЕКС
EN 420 Общи изисквания за защитните ръкавици 
pH 
Съдържание на хром 
Размер 
Функционалност 
Паропронициаемост 
Безопастност



В КАШОН 240

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици от плетено безшевно трико, топени в 
нитрил. С ластичен маншет.

РЪКАВИЦИ, ТОПЕНИ В 
НИТРИЛ BUFFALO

165

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 28277

Плетено, безшевно трико. Топени в нитрил. Ластичен маншет.

Удобни за използване в строителството, дърводелството, 
складови дейности.

БЕЗШЕВНО
ТРИКО

ТОПЕНИ
В НИТРИЛ

ЛАСТИЧЕН 
МАНШЕТ

2121

EN388



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици предназначени за зъщита от замърсени 
повърхности с нетоксични вещества, вредности 
и опасни комбинации от тях при монтажна и 
строителна дейност.

Изработени от плетено финно полиамидно трико с ластичен 
маншет, дишащи. Топени в латексова пяна, маслоустойчиви.

166

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 120
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КОД № 32376

РЪКАВИЦИ, ТОПЕНИ 
В ЛАТЕКСОВА ПЯНА

Подходящи за използване в строителството, работа с 
гипсокартон и фаянс, при поставяне на стъклопакети.

МАСЛО
УСТОЙЧИВИ

ДИШАЩИ

ТОПЕНИ В 
ЛАТЕКСОВА

ПЯНА

3131

EN388



В КАШОН 120

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици от полиамидно трико, топени в 
полиуретанова пяна. С ластичен маншет.

РЪКАВИЦИ, ТОПЕНИ В 
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
RTR MAX
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АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 32378

Маслоустойчиви,. Топени в полиуретанова пяна. Ластичен 
маншет.

Използват се при работа с електрически инструменти и 
машини, работа с фаянс, складови дейности, дърводелство.

МАСЛО
УСТОЙЧИВИ

ТОПЕНИ В
ПОЛИУРЕТАНОВА

ПЯНА

ЛАСТИЧЕН 
МАНШЕТ

4131

EN388



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици от плетено полиестерно безшевно трико, 
топени в латекс. Дишаща длан, с ластичен маншет.
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АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 240
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КОД № 23871

РЪКАВИЦИ, ТОПЕНИ 
В ЛАТЕКС SAPFIRE

Изработени от безшевно трико, дишаща длан, ластичен маншет, 
топине в латекс.

Подходящи за използване в дърводерството, зидария, 
бояджийски дейности, работа с гипсокартон.

ДИШАЩА
ДЛАН

ЛАСТИЧЕН
МАНШЕТ

КОМФОРТНИ

3111

EN388



В КАШОН 240

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици от плетено безшевно трико, топени в 
латекс, с ластичен маншет.

РЪКАВИЦИ, ТОПЕНИ В 
ЛАТЕКС STRIKE
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АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 28914

Подходящи за използване в строителството, дърводерството,  
направа и ремонт на покриви, битови дейности.

Изработени от безшевно трико, дишащ гръб, ластичен маншет, 
топине в латекс.

ДИШАЩ
ГРЪБ

ТОПЕНИ
В ЛАТЕКС

ДОБЪР
ЗАХВАТ

4211

EN388



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици от безшевно трико, топено в латекс. С 
ластичен маншет.
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АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 240
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КОД № 34964

РЪКАВИЦИ, ТОПЕНИ 
В ЛАТЕКС NEW STAR

Изработени от безшевно трико, дишащ гръб, ластичен маншет, 
топине в латекс.

Подходящи за използване в строителството, при направа на 
покриви, складови и ремонтни дейности.

ТОПЕНИ
В ЛАТЕКС

ЛАСТИЧЕН
МАНШЕТ

ДИШАЩ
ГРЪБ

4211

EN388



В КАШОН 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предпазва от прах, боя, мръсотия и влага, както на 
закрито, така и на открито.

НАЙЛОН ПОКРИВЕН

171

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 28700

Подходящи за използване в дома, при боядисване и ремонт, 
стоителни и селско стопански дейности. 

Лесен за употреба, размер 4х5 метра.

ЛЕСЕН ЗА 
УПОТРЕБА

ЗА ВЪТРЕШНО 
И ВЪНШНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДПАЗВА
ОТ ПРАХ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предпазна каска с ПВХ околожка с шест– точково 
закрепване. Има подбрадник.

172

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 50
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КОД № 23863

КАСКА ЖЪЛТА
DECOREX

Околоожка с шест точково закрепване, с подбрадник, 
изработена от полиетилен.

Подходяща за използване на строителни обекти, в заводи и 
фабрики.

ПРЕДПАЗНА

ОТ
ПОЛИЕТИЛЕН

С
ПОДБРАДНИК



В КАШОН 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 24256

НАКОЛЕНКИ
КОМПЛЕКТ

Подходящи за използване в строителството, дърводелски 
дейности, зидари, при поставяне на теракота и гранитогрес. 

Устойчиви, здрави, удобни. Изработени от гума и синтетичен 
текстил.

ЗДРАВИ

УСТОЙЧИВИ

УДОБНИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Профилна прахоизолираща полумаска с широко 
зрително поле, позволява използването на очила.

174

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 20 кутии
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КОД № 12548

МАСКА ЗА КОМФОРТ
50 БР.

Прахоизолираща, позволява използване на очила, широко 
зрително поле.

Подходяща за използване на строителни обекти, дърводобивни 
дейности, в домашни условия.

ПРАХО
ИЗОЛИРАЩА

ШИРОКО
ЗРИТЕЛНО

ПОЛЕ

ПОЗВОЛЯВА
ПОЛЗВАНЕ
НА ОЧИЛА



В КАШОН 200 бр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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ОПАКОВКА
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КОД № 32932

Предпазна маска с клапан.

МАСКА С КЛАПАН
DECOREX

Подходяща за използване в строителството, бояджийски 
дейности, в домашни условия. 

Противопрахова, с клапан за допълнителен комфорт при 
издишване, за еднократна употреба.

ПРОТИВО
ПРАХОВА

С КЛАП 
УЛЕСНЯВАЩ 

ИЗДИШВАНЕТО

ЗА
ЕДНОКРАТНА

УПОТРЕБА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поликарбонатен визьор, странична защита и регулиращи се 
рамки.
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АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 240 бр.
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КОД № 23870

ОЧИЛА ПРЕДПАЗНИ

Очила с поликарбонатен визьор, странична защита 
и регулиращи се рамки.

Подходящи за използване на строителни обекти, 
дървообработването, сервизни и ремонтни дейности, за 
работа в къщи.

СТРАНИЧНА
ЗАЩИТА

РЕГУЛИРАЩИ СЕ 
РАМКИ

ПОЛИКАРБОНА-
ТЕН ВИЗЬОР



В КАШОН 200 бр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

177

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА
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КОД № 12551

ОЧИЛА ПРЕДПАЗНИ
БЕЛИ DECOREX

Подходящи за използване в строителството, бояджийски 
дейности, в домашни условия. 

Поликарбонатен визьор, странична защита, лесно и здраво 
закрепване на главата.

ЛЕСНО
И ЗДРАВО

ЗАКРЕПВАНЕ

СТРАНИЧНА
ЗАЩИТА

ПОЛИКАРБОНА-
ТЕН ВИЗЬОР



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкохватка за нанасяне на ръчна полиуретанов пяна. 
За многократна употреба. Почиства се механично 
(със сламката от компплекта) или с почистител за 
полиуретанова пяна.

178

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 100
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КОД № 38805

РЪКОХВАТКА ЗА РЪЧНА 
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Специално разработена за употреба с ръчна полиуретанова 
пяна. След употреба се почиства с почистващата пръчка в 
комплекта. За по-добро почистване може да се използва 
почистител AKFIX 800C.

Подходяща за употреба с всички видове флакони ръчна 
полиуретанова пяна и ръчни полиуретанови лепила за 
топлоизолация.

ЗА
МНОГОКРАТНА

УПОТРЕБА

ЛЕСНА ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ

ВИСОКА 
СТАБИЛНОСТ

ПРИ РАБОТА



В КАШОН 300 пакета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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КОД № 35535

КОНСУМАТИВ ЗА ПОЛИУ-
РЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

В опаковка - 10 бр. Изработен от висококачествена пластмаса 
тип А.

Накрайник за пистолети за полиуретанови 
уплътнители и силикони тип салам.

Използва се, като накрайник при всички видове пистолети за 
полиуретанови уплътнители и силикони тип салам.

УСТОЙЧИВ
НА УДАР

ОТ ВИСОКО-
КАЧЕСТВЕНА
ПЛАСТМАСА

ЗА ПИСТОЛЕТИ
ЗА УПЛЪТНИТЕЛИ

ТИП САЛАМ

107 мм

48 м
м



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

180

АКСЕСОАРИ

ОПАКОВКА

В КАШОН 240 бр.
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КОД № 25813

ДЮБЕЛ ЗА ХИМИЧЕСКИ 
АНКЕР

Размер: 13*85 мм. Изработен от полиетилен, мрежест корпус, 
служещ за ограничаването на излишно големи количества 
анкираща смола в кухините на тухлите.

За употреба на химически анкер, когато основата е решетеста 
тухла или блок с големи кухини, за да ограничат изтичането на 
смолата в кухините.

МРЕЖЕСТ
КОРПУС

ОГРАНИЧАВА 
ИЗЛИШНОТО 

КОЛИЧЕСТВО СМОЛА

ЗА ВСИЧКИ 
ХИМИЧЕСКИ

АНКЕРИ

www.valerii.com

кв. “Сухата река”, бул.”Ботевградско Шосе” 44
тел.: +359 2 942 34 00; факс: +359 2 942 3420
GSM: +359 889 444 991

София 2227
кв. “Божурище”, бул.”Европа” 180, склад № 33
тел.: +359 2 925 22 37; GSM: +359 889 334 692

Централна складова база 
София 1220, кв. “Военна рампа”, 
бул.”Илиенци” 46
тел.: +359 2 942 34 00

Варна 9000
кв. “Владиславово”, бул.”Атанас Москов” 13
тел./ факс +359 52 504 515; GSM:+359 885  808 004

Пловдив 4000
с.Труд”, ул.”Строевско шосе” 3
тел./ факс +359 32 953 666; GSM: +359 885 808 003

Плевен, ул.”Вит”№15, 
тел: 064/ 80 02 31
GSM: 0888/ 601 267

NEW OFFICE:
Romania, Jud. Ilfov, Voluntari
B-dul Voluntari nr.106BIS, C29а
tel.:+ 40 21 352 52 57

888 088 801

София 1517
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ПРОДУКТОВ 
КАТАЛОГ

www.valerii.com

Можете да наберете поръчката си в ONLINE магазина ни с 
Вашата парола за едрови клиенти. 

За повече информация попитайте Вашия търговец. 
Възможни са печатни грешки, както и 

промяна на дизайна на продуктите. 
Снимките са илюстративни. 


