
   

В Кеrakoll

настъпва винаги
малко по-рано.

бъдещето

КАТАЛОГ 2009

ОТДАДЕНОСТ ИДЕИ ИНОВАЦИИ



С нашия ентусиазъм, нашата работа в екип и нашите ценности 
искаме да подобрим качеството на живот с помощта на най-
добрите продукти за строителството, които преобразяват 
естетиката, комфорта и дизайна на къщата в един идеален 
хабитат, където се живее по-добре.

Нашите водещи ценности са стремежът ни към съвършенство, 
изразен с любовта към красивото и добре направеното, и 
етиката, изразяваща се в устойчивост на тези ценности във 
времето, прозрачност и използване на пълния потенциал на 
кадрите.

Искаме да подобрим качеството на живот на нашите акционери, 
водени от всеотдайността във всичко, което правим.

Искаме да бъдем световен еталон по отношение на културата 
и съвършенството в химическата промишленост за нуждите 
на строителството, налагайки една устойчива технологична 
иновация.

Една иновативна организация, предлагаща най-добрите 
услуги и най-добрите системи за строителството и която, 
благодарение на това, расте и става лидер във високата гама, 
без да губи своята идентичност и собствените си ценности.

Gian Luca Sghedoni
Изпълнителен директор на Kerakoll Group
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ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ САМОНИВЕЛИРАЩИ СЕ ЗАМАЗКИ ПО ТЕХНОЛОГИЯ HDE

Keratech® R30
Професионална супертечлива самонивелираща се замазка по технологията HDE – High Dispersing Effect 
(Висок Диспергиращ Ефект), удължена използваемост на сместа, изключително бързо втвърдяване, 
ограничено свиване, подходяща за високоустойчиво изравняване при дебелини от 3 до 30 мм на 
неплоски и грапави основи, преди поставяне на керамични настилки, гранитогрес, мрамор, паркет и 
еластични материали. С изключително ниски емисии на TVOC (Общи Волатилни Органични Съединения) 
и с хипоалергични циментови съставки. За вътрешни приложения.

KERATECH® R30 се използва за изравняване на 
неравни основи с голяма дебелина на слоя, до 
съвършено равна повърхност. Замазката е с 
извънредно бързо втвърдяване, гарантирано от 
иновативната технология за самонивелиране 
HDE – High Dispersing Effect (Висок Диспергиращ 
Ефект) с удължена динамична флуидна реология. 
Супервтечняващи кополимери с комбиниран 
еластичен ефект въздействат върху кинетиката 
на хидратация на свързващите съставки, 
осигурявайки изравняване със стабилност, 
плоскост и твърдост, превъзхождащи тези на всеки 
друг дебелослоен самонивелиращ се продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Червено-кафява готова смес
Съхранение ≈ 6 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода ≈ 4 – 4,5 л / 1 чувал 25 кг EN 12706
Трайност на сместа (в съд) ≥ 45 мин.
Продължителност на самонивелирането ≥ 40 мин. CSTB 2893-370
Гранични температури за приложение от +5 °C до +30 °C
Минимална дебелина ≥ 3 мм
Максимална постижима дебелина ≤ 30 мм
Готово за стъпване * ≈ 3 ч
Изчакване преди поставяне на:*
- керамика ≈ 12 ч
- паркет ≈ 24 ч
Разход ≈ 1,6 кг/м2 на мм дебелина

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия върху бетон след 28 дни ≥ 1,5 N/мм2 EN 13892-8
Устойчивост на:
- натиск след 24 ч ≥ 10 N/мм2 EN 13892-2
- натиск след 7 дни ≥ 25 N/мм2 EN 13892-2
- натиск след 28 дни ≥ 30 N/мм2 EN 13892-2
- огъване след 28 дни ≥ 6 N/мм2 EN 13892-2
- абразия след 24 ч ≤ 200 мм3 EN 12808-2
- напрежения успоредни на равнината на  

поставяне след 28 дни ≥ 2 N/мм2 UNI 10827
Повърхностна твърдост след 28 дни ≥ 90 N/мм2 EN 13892-6 
Съвместимост CT – C30 – F6  EN 13813
 EC 1 GEV-EMICODE Сертификат GEV 968/11.01.02

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация 
и абсорбция на основата. (*) Данни, отнасящи се за дебелини ≤ 10 мм.

EN 13813 EN 13813

CT
C30-F6

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

01558 Чували 25 кг 1500 кг
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ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Keragrip
Високотехнологичен професионален монокомпонентен грунд на водна основа, спомагащ адхезията, 
готов за употреба, с ниска TMF – Минимална Температура на образуване на Филм, особено подходящ за 
подготовка на неабсорбиращи или плътни абсорбиращи основи, керамични подове, бетон и остатъци от 
винилови лепила, преди нанасяне на самонивелиращи, нивелиращи и заглаждащи циментови замазки.

Бикомпонентните продукти спомагащи 
адхезията, трудни за приготвяне на строителния 
обект, неприложими при ниски и високи 
температури, вредни за здравето, никога не 
са могли да удовлетворят най-взискателните 
професионалисти в поставянето на плочки. С 
монокомпонентната технология KERAGRIP на 
водна основа се постигат повишени и трайни 
експлоатационни характеристики при всякакви 
работни условия, гарантирани от използването 
на специфични полимери осигуряващи адхезия, 
при ниска ТMF – Минимална Температура на 
образуване на Филм.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  червена течност
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка
Предупреждения Опасност от замръзване 
 Да се избягва пряка слънчева светлина и източници на топлина
Пропорция на разтваряне върху  
абсорбиращи основи 1 част KERAGRIP : 0,5 – 1 част вода
pH ≈ 7,83
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Минимално време за изчакване преди  
поставяне на облицовката ≥ 1 ч
Максимално време за изчакване преди  
поставяне на облицовката ≤ 24 ч
Разход ≈ 0,1 – 0,2 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия върху бетон след 7 дни ≥ 2,5 N/мм2

Якост на опън върху емайлирана плочка:
- след 24 ч ≥ 1,5 N/мм2

- след 7 дни ≥ 2 N/мм2

Устойчивост при страничен натиск върху емайлирана плочка:
- след 24 ч ≥ 1 N/мм2

- след 7 дни ≥ 1,5 N/мм2 
Съвместимост EC 1 GEV-EMICODE Сертификат GEV 1231/11.01.02

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация 
и абсорбция на основата.

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

03871 Туби 5 кг 450 кг
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ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ХИДРОИЗАЛАЦИОННИ СМЕСИ ЗА ОСНОВИ НА ПОЛАГАНЕ

Idrobuild®

Технологична бикомпонентна еластична хидроизолацонна система, подходяща за задържането на вода в 
монолитни бетонни конструкции при напор навътре/навън. Идеална за хидроизолация на неабсорбиращи 
основи като стари подови настилки. Сертификат за пригодност за съдове за питейна вода.

Технологията IDROBUILD® гарантира 

водонепропускливостта на балкони, тераси, 

басейни и душ-кабини преди директното 

поставяне на керамични облицовъчни 

материали при употреба на лепила по 

технологията SAS – Shock Absorbing System 

(Шоково-Абсорбционна Система). IDROBUILD® 

осигурява бърза и сигурна хидроизолация на 

стари тераси, избягвайки необходимостта от 

трудоемки разрушителни работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Част A светла готова смес / Част Б бял латекс
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Предупреждения (Част Б) Опасност от замръзване 
 Да се избягва пряка слънчева светлина и източници на топлина
Пропорция на сместа Част A : Част Б = 3 : 1
Вискозитет ≈ 100000 mPa · s, ротор 96 RPM 5 метод Brookfield 
рН на сместа ≥ 12
Трайност на сместа (в съд) ≥ 1 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Минимална дебелина ≥ 2 мм
Максимална постижима дебелина ≤ 6 мм
Максимална дебелина на пласт ≈ 3 мм
Време за изчакване между 1-ва и 2-ра ръка ≤ 24 ч
Време за изчакване преди поставяне на облицовката* ≥ 24 ч
Въвеждане в експлоатация:
- постоянно наличие на вода ≈ 14 дни
- съхранение на питейна вода ≈ 28 дни
Разход ≈ 1,6 кг/м2 на мм дебелина

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Якост на воден натиск ≥ 7 бара (дебелина 2 – 6 мм) DIN 1048
Съхранение на питейна вода Пригоден Сертификат ARPA** 016825/06/RE

Адхезия с плочка гранитогрес след 28 дни ≥ 1 N/мм2 EN 14891
Якост на абразия след 28 дни ≤ 2 г, абразивен кръг H-22, тегло 500 г, цикли 200 ASTM D 4060
Устойчивост на сулфати (проникване) 0 мм
Устойчивост на хлориди (проникване) 0 мм UNI 7928
Непромокаемост (1,5 бара) след 7 дни 0 мм EN 14891
Относително удължение след 28 дни ≥ 30% DIN 53 504
Покриване на цепнатини след 28 дни ≥ 1 мм EN 14891
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта. (*) В зависимост от дебелината 
и климатичните условия тези времена могат да се удължат, дори значително. (**) ARPA = Регионална Агенция за Опазване и Околна среда на Областите в Италия.

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

04752 Прах Чували 24 кг
} 1920 кг

04758 Течност Туби 8 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА

Special
Високотехнологично професионално лепило на кварцова основа, с повишена тиксотропия и с нулево 
вертикално приплъзване, подходящо за поставяне на керамични плочки на подове и стени върху 
циментови основи, с висока устойчивост до дебелина 15 мм.

Поставянето на керамични облицовки по 
диагонал, отгоре-надолу, както и без употреба 
на клинове, изисква незабавна адхезия 
за задържане на плочките, поддържайки 
същевременно продължително време за 
финото им наместване. Технологията SPECIAL 
осигурява удължена използваемост на сместа 
и нулево вертикално приплъзване, гарантирани 
от тиксотропизиращи полимери с повишена 
диспергираща способност и регулатори на 
отделянето на водата, за бърза и сигурна 
работа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Бяла или сива готова смес 
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода на SPECIAL бяло ≈ 8 л / 1 чувал 25 кг
Разреждане с вода на SPECIAL сиво ≈ 7,9 л / 1 чувал 25 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 4 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 15 мм
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 30 мин.
Вертикално приплъзване ≤ 0,5 мм EN 1308
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 8 ч за стена / ≈ 24 ч за под
Въвеждане в експлоатация ≈ 7 дни
Разход * ≈ 2,5 – 5 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни ≥ 1 N/мм2 ANSI A-118.1**
Адхезия върху бетон при опън след 28 дни ≥ 1 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след топлинно въздействие ≥ 0,5 N/мм2 EN 1348
- адхезия след потапяне във вода ≥ 0,5 N/мм2 EN 1348
- адхезия след циклично замразяване-размразяване ≥ 0,5 N/мм2 EN 1348
Работна температура от -30 °C до +80 °C
Съвместимост C1 TE EN 12004
 C1 E CSTB (156-213)-MC-161
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката. 
(**) Метод на изпитване използващ образци от керамичен бисквит.

EN 12004 EN 12004

C1 TE

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60006 Бяло Чували 25 кг 1500 кг

01021 Сиво Чували 25 кг 1500 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА

Super-K
Високотехнологично професионално лепило с повишена адхезия, подходящо за поставяне на плочки от 
пореста еднократно или двукратно печена керамика на подове и стени върху абсорбиращи циментови 
основи, с висока устойчивост при дебелина до 10 мм. За вътрешни приложения.

Нашата основна цел е да задоволим изискванията 

за бързина на изпълнението и да гарантираме 

пълна надеждност на професионалистите по 

поставянето на облицовки. Затова създаваме 

лепила специално предназначени за тях, 

сигурни и с подобрени експлоатационни 

характеристики. Силата на SUPER-K не се състои 

само в постигнатите абсолютни показатели, но 

и в неговото концептуално превъзходство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Бяла или сива готова смес 
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода на SUPER-K бяло ≈ 8 л / 1 чувал 25 кг – ≈ 1,6 л / 1 чувал 5 кг
Разреждане с вода на SUPER-K сиво ≈ 7,5 л / 1 чувал 25 кг – ≈ 1,5 л / 1 чувал 5 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 6 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 10 мм
Време на престой на открито ≥ 20 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 40 мин.
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 8 ч за стена / ≈ 24 ч за под
Въвеждане в експлоатация ≈ 7 дни
Разход * ≈ 2,5 – 4 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни ≥ 1 N/мм2 ANSI A-118.1**
Адхезия върху бетон при опън след 28 дни ≥ 1 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след потапяне във вода ≥ 0,5 N/мм2 EN 1348
Работна температура от -30 °C до +80 °C
Съвместимост C1 за вътрешни приложения EN 12004
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката. 
(**) Метод на изпитване използващ образци от керамичен бисквит.

EN 12004

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60000 Бяло Чували 25 кг 1500 кг

60003 Сиво Чували 25 кг 1500 кг

60002 Бяло Комплект 4x5 кг  480 кг

60005 Сиво Комплект 4x5 кг  480 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА

Extra
Високотехнологично професионално лепило на кварцова основа, без вертикално приплъзване, 
подходящо за поставяне на всякакви типове керамични плочки на подове и стени върху циментови 
основи, с висока устойчивост при дебелина до 10 мм.

Все повече изложената на разнообразни 

въздействия работна среда изисква 

подобряване на крайните характеристики 

на лепилото. Използваните високоустойчиви 

хидравлични свързващи съставки от клинкер 

и кополимери с увеличена диспергираща 

способност, съвместими с алкалната среда, 

допълват химичната структура на EXTRA, като 

гарантират удължена стабилност на реологията 

на сместа, което определя постигането на 

превъзходни експлоатационни характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Бяла или сива готова смес 
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода на EXTRA бяло ≈ 8 л / 1 чувал 25 кг
Разреждане с вода на EXTRA сиво ≈ 8,2 л / 1 чувал 25 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 4 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 10 мм
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 30 мин.
Вертикално приплъзване ≤ 0,5 мм EN 1308
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 8 ч за стена / ≈ 24 ч за под
Въвеждане в експлоатация ≈ 7 дни
Разход * ≈ 2,5 – 4 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни ≥ 1 N/мм2 ANSI A-118.1
Адхезия върху бетон при опън след 28 дни ≥ 1 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след топлинно въздействие ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след потапяне във вода ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след циклично замразяване-размразяване ≥ 1 N/мм2 EN 1348
Работна температура от -30 °C до +80 °C
Съвместимост C2 TE EN 12004
 C2 E CSTB (156-213)-MC-230
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

EN 12004 EN 12004

C2 TE

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60010 Бяло Чували 25 кг 1500 кг

01019 Сиво Чували 25 кг 1500 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА ПО ТЕХНОЛОГИЯ SAS

H40® Flex
Професионално монокомпонентно лепило по технологията SAS - Shock Absorbing System (Шоково-
Абсорбционна Система), с повишена деформируемост, подходящо за поставяне на гранитогрес, всички 
видове керамични плочки, голямоформатни плочи и устойчиви естествени камъни, на подове и стени, 
с висока устойчивост при дебелина до 10 мм, дори при поставяне върху вече съществуваща настилка. 
Подходящо при наличие на подово отопление. Сертификат EC 1 с изключително ниски емисии на TVOC 
(Общи Волатилни Органични Съединения).

Едно перфектно лепило се постига единствено 
чрез постоянни подобрения на едно 
отлично лепило. Технологията H40® FLEX е 
плод на постоянни разработки, базирани на 
научни изследвания на различни нива и на 
иновативни техники на поставяне: от една 
страна непрестанното развитие в продължение 
на няколко десетилетия, ознаменувано от 
изключителни технически успехи, а от друга – 
изначалният стремеж към едно все по-лесно и 
сигурно професионално поставяне на плочки. 
H40® FLEX гарантира по-голяма степен на 
надеждност при поставянето на гранитогрес 
и еднократно печени голямоформатни плочи 
върху вече съществуващи настилки.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Бяла или сива готова смес 
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода на H40® FLEX бяло ≈ 7,5 л / 1 чувал 25 кг
Разреждане с вода на H40® FLEX сиво ≈ 7 л / 1 чувал 25 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 4 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 10 мм
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 30 мин.
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 8 ч за стена / ≈ 24 ч за под
Въвеждане в експлоатация ≈ 7 дни
Разход * ≈ 2,5 – 4 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни:
- поставяне на грес върху грес ≥ 2,5 N/мм2 ANSI A-118.1
Адхезия при опън след 28 дни:
- бетон/гранитогрес ≥ 2,5 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след топлинно въздействие ≥ 2,5 N/мм2 EN 1348
- адхезия след потапяне във вода ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след циклично замразяване-размразяване ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след уморни цикли ≥ 1 N/мм2 Технология SAS
Работна температура от -40 °C до +90 °C
Съвместимост C2 E EN 12004
 EC 1 GEV-EMICODE Сертификат GEV 1847/11.01.02

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

EN 12004

EN 12004

C2 E

EN 12004

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60008 Бяло Чували 25 кг 1500 кг

60009 Сиво Чували 25 кг 1500 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА ПО ТЕХНОЛОГИЯ SAS

EN 12004

EN 12004

C2 E

EN 12004

H40® Flotex
Професионално монокомпонентно лепило по технологията SAS - Shock Absorbing System (Шоково-
Абсорбционна Система) с повишена тиксотропия, за подови настилки изискващи цялостно запълване 
на пространството между основата и облицовъчния материал. Подходящо за поставяне на гранитогрес, 
всички видове керамични плочки, голямоформатни плочи и устойчиви естествени камъни, с висока 
устойчивост до 20 мм дебелина, дори при полагане върху вече съществуваща настилка. Подходящо при 
наличие на подово отопление. Сертификат EC 1 с изключително ниски емисии на TVOC (Общи Волатилни 
Органични Съединения).

Подове, подложени на въздействие на вода, 
тежък трафик или точкови натоварвания 
изискват цялостно запълване на пространството 
под плочката, което с помощта на технологията 
H40® FLOTEX се постига без да се налага 
двойно нанасяне на лепилото. Полимери със 
специфична за лепилата структура, повишаващи 
тиксотропията и предотвратяващи образуването 
на корица, въздействат върху реологията 
на сместа, гарантирайки лесно полагане и 
разнасяне на лепилото и бързо нагласяване на 
плочките.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Снежно бяла или сива готова смес 
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода на H40® FLOTEX бяло ≈ 7 л / 1 чувал 25 кг
Разреждане с вода на H40® FLOTEX сиво ≈ 7,4 л / 1 чувал 25 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 3 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 20 мм
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 20 мин.
Готово за стъпване ≈ 12 ч
Фугиране ≈ 12 ч
Въвеждане в експлоатация ≈ 3 дни
Разход * ≈ 4 – 6 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни:
- поставяне на грес върху грес ≥ 2 N/мм2 ANSI A-118.1
Адхезия при опън след 28 дни:
- бетон/гранитогрес ≥ 2 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след топлинно въздействие ≥ 2 N/мм2 EN 1348
- адхезия след потапяне във вода ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след циклично замразяване-размразяване ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след уморни цикли ≥ 1 N/мм2 Технология SAS
Работна температура от -40 °C до +90 °C
Съвместимост C2 E EN 12004
 EC 1 GEV-EMICODE Сертификат GEV 1872/11.01.02

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

12205 Бяло Чували 25 кг 1500 кг

01046 Сиво Чували 25 кг 1500 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА ПО ТЕХНОЛОГИЯ SAS

H40® Tenax
Професионално монокомпонентно лепило по технологията SAS - Shock Absorbing System (Шоково-
Абсорбционна Система), силно хидравлично, с нулево вертикално приплъзване, подходящо за поставяне 
на гранитогрес, клинкерни плочки, стъклени мозайки, всички видове керамични плочки, голямоформатни 
плочи и устойчиви естествени камъни, на подове и стени, с висока устойчивост до 15 мм дебелина, 
дори при полагане върху вече съществуваща настилка. Подходящо при наличие на подово отопление. 
Сертификат EC 1 с изключително ниски емисии на TVOC (Общи Волатилни Органични Съединения).

Облицоването на басейни, подове в търговски 

и индустриални помещения, където има 

постоянно наличие на вода, изисква лепило със 

силна устойчивост на въздействието на води, 

съдържащи агресивни химични субстанции. 

Технологията H40® TENAX постига пълна защита 

срещу действието на водата, гарантирана от 

използването на смес от хидравлични свързващи 

съставки от чист клинкер с висок показател 

на хидравличност и специални кополимери, 

устойчиви на алкална хидролиза.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Бяла или сива готова смес 
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода на H40® TENAX бяло ≈ 8,5 л / 1 чувал 25 кг
Разреждане с вода на H40® TENAX сиво ≈ 8 л / 1 чувал 25 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 4 ч
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 15 мм
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 30 мин.
Вертикално приплъзване ≤ 0,5 мм EN 1308
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 8 ч за стена / ≈ 24 ч за под
Въвеждане в експлоатация ≈ 7 дни
Разход * ≈ 2,5 – 5 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни:
- поставяне на грес върху грес ≥ 2 N/мм2 ANSI A-118.1
Адхезия при опън след 28 дни:
- бетон/гранитогрес ≥ 2 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след топлинно въздействие ≥ 2 N/мм2 EN 1348
- адхезия след потапяне във вода ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след циклично замразяване-размразяване ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след уморни цикли ≥ 1 N/мм2 Технология SAS
Работна температура от -40 °C до +90 °C
Съвместимост C2 TE EN 12004
 EC 1 GEV-EMICODE Сертификат GEV 1877/11.01.02

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал. (*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

EN 12004

EN 12004

C2 TE

EN 12004

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60012 Бяло Чували 25 кг 1500 кг

01040 Сиво Чували 25 кг 1500 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА ПО ТЕХНОЛОГИЯ SAS

EN 12004

EN 12004

C2F TE

EN 12004

H40® Rapid
Професионално монокомпонентно лепило по технологията SAS - Shock Absorbing System (Шоково-
Абсорбционна Система), с извънредно бързо захващане и втвърдяване, без вертикално приплъзване, 
подходящо за поставяне на гранитогрес, клинкерни плочки, стъклени мозайки, всички видове керамични 
плочки, голямоформатни плочи и естествени камъни, на подове и стени, с висока устойчивост до 10 мм 
дебелина, дори при полагане върху вече съществуваща настилка. Подходящо при наличие на подово 
отопление. Сертификат EC 1 с изключително ниски емисии на TVOC (Общи Волатилни Органични 
Съединения).

Ремонтните и реставрационни работи, 
кратките пускови срокове на обектите, дори 
и при ниски температури, изискват лепило с 
високотехнологично съдържание. H40® RAPID 
развива специална технология, гарантирана 
от смес от високоустойчиви хидравлични 
свързващи съставки, с която се постигат високи 
експлоатационни качества след едва няколко 
часа. Полимери, регулиращи захващането и 
микрокомпоненти, влияещи върху кинетиката 
на хидратация на циментите, гарантират 
продължително време за работа със сместа, 
сравнимо с това на нормалните лепила.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Сива готова смес
Съхранение ≈ 6 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода ≈ 7 л / 1 чувал 25 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 50 мин.
Гранични температури за приложение от +5 °C до +30 °C
Максимална постижима дебелина ≤ 10 мм
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 20 мин.
Вертикално приплъзване ≤ 0,5 мм EN 1308
Готово за стъпване ≈ 3 ч
Фугиране ≈ 3 ч на стени и подове
Въвеждане в експлоатация ≈ 48 ч
Разход * ≈ 2,5 – 4 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 28 дни:
- поставяне на грес върху грес ≥ 2 N/мм2 ANSI A-118.1
Адхезия при опън след 28 дни:
- бетон/гранитогрес ≥ 2 N/мм2 EN 1348
Адхезия при опън след 6 ч ≥ 0,5 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия след топлинно въздействие ≥ 2 N/мм2 EN 1348
- адхезия след потапяне във вода ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след циклично замразяване-размразяване ≥ 1 N/мм2 EN 1348
- адхезия след уморни цикли ≥ 1 N/мм2 Технология SAS
Работна температура от -40 °C до +90 °C
Съвместимост C2F TE EN 12004
 EC 1 GEV-EMICODE Сертификат GEV 1876/11.01.02

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал. 
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

01059 Чували 25 кг 1500 кг
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА С ВИСОКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Част A Бяла или сива паста / Част Б сламено жълта течност
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка
Предупреждения Опасност от замръзване 
 Да се избягва пряка слънчева светлина и източници на топлина
Пропорция на сместа Част A : Част Б = 9,4 : 0,6
 Част A : Част Б = 4,7 : 0,3
Вискозитет на сместа ≈ 440000 mPa · s, ротор 92 RPM 1 метод Brookfield
Трайност на сместа (в съд) ≥ 1 ч
Гранични температури за приложение от +10 °C до +30 °C
Време на престой на открито ≥ 1 ч EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 1 ч
Вертикално приплъзване ≤ 0,5 мм EN 1308
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 12 ч за стена / ≈ 24 ч за под 
Въвеждане в експлоатация ≈ 3 дни
Разход * ≈ 2 – 4 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 7 дни ≥ 5 N/мм2 EN 12003
Тест за трайност:
- адхезия при страничен натиск след потапяне във вода ≥ 5 N/мм2 EN 12003
- адхезия при страничен натиск след термичен удар ≥ 3,5 N/мм2 EN 12003
Адхезия върху бетон след 7 дни ≥ 2,5 N/мм2 (разрушаване на бетона) EN 1348
Относително удължение ≈ 35%
Работна температура от -40 °C до +110 °C
Съвместимост R2 T EN 12004
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура и 
вентилация. 
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

Superflex
Високотехнологична професионална полиуретанова бикомпонентна система с повишена еластичност и 
нулево вертикално приплъзване, подходяща за поставяне с висока устойчивост на гранитогрес, стъклени 
мозайки, керамични плочки, голямоформатни плочи, мрамори и чувствителни към влага естествени 
камъни, на подове и стени, върху деформируеми и дори неабсорбиращи основи, дърво и производни 
материали.

Технологията SUPERFLEX гарантира по-
добра адхезия при поставяне на керамични 
плочки и естествени камъни върху порести 
повърхности като бетон или дърво, както и 
върху непорести като стъкло или метал. Чрез 
SUPERFLEX се постига балансирана тиксотропия 
и повишена еластичност, гарантирани от 
използването на стабилизирани полиуретанови 
смоли и изситнени до микронни фракции 
чисти минерални пълнители, за бързо и 
сигурно поставяне върху основи с повишена 
деформируемост и разширяемост. 

EN 12004
WORK

LIGHT
EN 12004

R2 T

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

03922 Част A Бяло  Кофи 9,4 кг } 
360 кг

11074 Част Б Бутилки Кут. бр. 4x0,6 кг

03921 Част A Сиво Кофи 9,4 кг } 
360 кг

11074 Част Б Бутилки Кут. бр. 4x0,6 кг

12335 Част A Бяло  Кут. бр. 2x4,7 кг } 
280 кг

12339 Част Б Бутилки Кут. бр. 4x0,3 кг

12337 Част A Сиво  Кут. бр. 2x4,7 кг } 
280 кг

12339 Част Б Бутилки Кут. бр. 4x0,3 кг

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ
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ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА И ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА С ВИСОКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Elastik
Високотехнологично професионално лепило , готово за употреба, с повишена еластичност и нулево 
вертикално приплъзване, подходящо за поставяне с висока устойчивост на гранитогрес, стъклени 
мозайки, керамични плочки, голямоформатни плочи и устойчиви естествени камъни, на подове и стени, 
върху абсорбиращи деформируеми основи, гипс, анхидрит, дърво и производни устойчиви на вода, За 
вътрешни (подове, стени) и външни (стени) приложения.

Чрез технологията ELASTIK се постигат повишени 

нива на еластичност, които гарантират високи 

експлоатационни качества при поставянето 

на всички типове керамики и гранитогрес 

върху основи с повишена гъвкавост или 

деформируемост. Използването на специфични 

модифицирани еластомерни кополимери с 

непрекъснато действие гарантира високи 

нива на поглъщане на размерните промени 

на подложката, избягвайки създаването на 

напрежения в облицовката.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Бяла паста
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка
Предупреждения Опасност от замръзване 
 Да се избягва пряка слънчева светлина и източници на топлина
Вискозитет ≈ 600000 mPa · s, ротор 93 RPM 1 метод Brookfield
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Време на престой на открито ≥ 30 мин. EN 1346
Време за наместване на плочките ≥ 1 ч
Вертикално приплъзване ≤ 0,5 мм EN 1308
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране ≈ 12 ч за стена / ≈ 24 ч за под 
Въвеждане в експлоатация ≈ 7 дни
Разход * ≈ 2 – 4 кг/м2

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адхезия при страничен натиск след 14 дни ≥ 3,5 N/мм2 EN 1324
Адхезия върху бетон след 28 дни ≥ 2 N/мм2 EN 1348
Тест за трайност:
- адхезия при страничен натиск след топлинно 

въздействие ≥ 3,5 N/мм2 EN 1324
- адхезия при страничен натиск след потапяне във вода ≥ 0,5 N/мм2 EN 1324
- адхезия при страничен натиск след висока 

температура ≥ 3,5 N/мм2 EN 1324
Работна температура от -30 °C до +90 °C
Съвместимост D2 TE EN 12004
 D2 E CSTB 199-AD-252
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.
(*) Може да варира в зависимост от плоскостта на основата и формата на плочката.

EN 12004 EN 12004

D2 TE

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

02021 Кофи 25 кг 550 кг

02024 Кофи 12 кг 504 кг

02023 Кофи 5 кг 440 кг
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ФУГИРАНЕ И ЕЛАСТИЧНИ ВРЪЗКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ВИСОКОУСТОЙЧИВИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Fugabella® Porcelana 0-8
Професионална екстрафина порцеланова фугираща смес по технологията WRT – Water Resistent 
Technology (Водо-Устойчива Технология), с висока пластичност и намалена абсорбция на вода, за стени и 
подове, подходяща за фугиране на всички видове керамични плочки, гранитогрес, стъклени мозайки и 
естествени камъни, с висока устойчивст при ширина на фугата от 0 до 8 мм. Набор от 21 ярки и пастелни 
цветове.

FUGABELLA® PORCELANA 0-8 е първата фина 
порцеланова фугираща смес в света, разработена 
с екстрафина микрозърнеста технология, със 
среден диаметър на зърната 50 микрона, по-
малък от този на зърната на атомизираната смес 
на финия гранитогрес, и сравнима само със 
скъпите каолини, използвани за най-изящните 
артистични порцеланови изделия. Фината 
структура на FUGABELLA® PORCELANA 0-8 
подчертава по най-добрия начин изключителното 
цветовъзпроизвеждане и хроматичната 
равномерност на колекцията от 21 цвята, с което 
се осъществява максимално приближаване до 
десена на плочките, гранитогресите, стъклените 
мозайки и естествените камъни.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Цветна готова смес
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода ≈ 7,5 л / 1 чувал 25 кг – ≈ 1,5 л / 1 чувал 5 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 75 мин.
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Готово за стъпване ≈ 12 ч
Фугиране на облицовки поставени:
- с лепило виж техническите данни за лепилото
- с разтвор ≈ 7 – 14 дни
Въвеждане в експлоатация ≈ 3 дни
Разход виж таблицата за приблизителния разход на стр.19

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Якост на огъване след 28 дни ≥ 8 N/мм2 EN 12808-3
Якост на натиск след 28 дни ≥ 30 N/мм2 EN 12808-3
Якост на абразия след 28 дни ≤ 500 мм3 EN 12808-2
Абсорбция на вода  след 30 мин. ≤ 1 г / след 240 мин. ≤ 2 г EN 12808-5
Съвместимост CG2 EN 13888
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.

EN 13888

CG2

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60101 Бяло - 01 Комплект 4x5 кг 480 кг

60102 Светло Сиво - 02 Комплект 4x5 кг 480 кг

60203 Перлено Сиво - 03 Чували 25 кг 1500 кг

60103 Перлено Сиво - 03 Комплект 4x5 кг 480 кг

60204 Метално Сиво - 04 Чували 25 кг 1500 кг

60104 Метално Сиво - 04 Комплект 4x5 кг 480 кг

60105 Антрацит - 05 Комплект 4x5 кг 480 кг

60106 Черно - 06 Комплект 4x5 кг 480 кг

60107 Жасмин - 07 Комплект 4x5 кг 480 кг

60208 Бежово Бахама - 08 Чували 25 кг 1500 кг

60108 Бежово Бахама - 08 Комплект 4x5 кг 480 кг

60109 Карамел - 09 Комплект 4x5 кг 480 кг

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

60110 Теракот - 10 Комплект 4x5 кг 480 кг

60111 Кафяво - 11 Комплект 4x5 кг 480 кг

60115 Океан - 15 Комплект 4x5 кг 480 кг

60133 Ванилия - 33 Комплект 4x5 кг 480 кг

60134 Пясък - 34 Комплект 4x5 кг 480 кг

60135 Танжер - 35 Комплект 4x5 кг 480 кг

60136 Манго - 36 Комплект 4x5 кг 480 кг

60137 Какао - 37 Комплект 4x5 кг 480 кг

60138 Хъски - 38 Комплект 4x5 кг 480 кг

60139 Кариби - 39 Комплект 4x5 кг 480 кг

60140 Фикус - 40 Комплект 4x5 кг 480 кг

60141 Евкалипт - 41 Комплект 4x5 кг 480 кг
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ФУГИРАНЕ И ЕЛАСТИЧНИ ВРЪЗКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ВИСОКОУСТОЙЧИВИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Fugabella® 2-12
Високотехнологична професионална монокомпонентна фугираща смес с калибрирана гладка повърхност, 
с повишена твърдост, намалена абсорбция на вода, за стени и подове, подходяща за фугиране на всички 
типове керамични плочки, гранитогрес и естествени камъни, с висока устойчивост при ширина на фугата 
от 2 до 12 мм. Набор от 26 цвята.

Съществува един праг при разработването на 
нови материали, който много производители 
не смеят да престъпят, докато Кerakoll 
продължава да върви напред. Fugabella® 2-12 
е между най-авангардните сега същствуващи 
професионални фугиращи смеси, след като 
нашите изследователи са й придали несравними 
характеристики: перфектен баланс между 
тиксотропия и плъзгаемост, калибрирана 
гладка повърхност – качества, необходими за 
извършване на високотехнологично фугиране 
върху всякакви повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Цветна готова смес
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение
Разреждане с вода ≈ 5,2 л / 1 чувал 25 кг – ≈ 1,3 л / 1 чувал 5 кг
Трайност на сместа (в съд) ≥ 180 мин.
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Готово за стъпване ≈ 12 – 24 ч
Фугиране на облицовки поставени:
- с лепило виж техническите данни за лепилото
- с разтвор ≈ 7 – 14 дни
Въвеждане в експлоатация ≈ 3 дни
Разход виж таблицата за приблизителния разход на стр.19

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Якост на натиск след 28 дни ≥ 25 N/мм2 EN 12808-3
Якост на абразия след 28 дни ≤ 1000 мм3 EN 12808-2
Абсорбция на вода  след 30 мин. ≤ 2 г / след 240 мин. ≤ 5 г EN 12808-5
Съвместимост CG2 EN 13888
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация, 
абсорбция на основата и на поставяния материал.

EN 13888

CG2

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

11416 Бяло - 01 Комплект 4x5 кг 480 кг

11379 Светло Сиво - 02 Комплект 4x5 кг 480 кг

04054 Перлено Сиво - 03 Чували 25 кг 1500 кг

11414 Перлено Сиво - 03 Комплект 4x5 кг 480 кг

04052 Метално Сиво - 04 Чували 25 кг 1500 кг

11406 Метално Сиво - 04 Комплект 4x5 кг 480 кг

04055 Антрацит - 05 Чували 25 кг 1500 кг

11408 Антрацит - 05 Комплект 4x5 кг 480 кг

11383 Жасмин - 07 Комплект 4x5 кг 480 кг

11250 Бежово Бахама - 08 Комплект 4x5 кг 480 кг

11253 Карамел - 09 Комплект 4x5 кг 480 кг

11277 Теракот - 10 Комплект 4x5 кг 480 кг

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

11427 Синьо - 14 Комплект 4x5 кг 480 кг

11270 Червено - 21 Комплект 4x5 кг 480 кг

11251 Бермудско Синьо - 22 Комплект 4x5 кг 480 кг

11255 Жълто - 23 Комплект 4x5 кг 480 кг

11257 Люляк - 24 Комплект 4x5 кг 480 кг

11272 Рубин - 25 Комплект 4x5 кг 480 кг

11274 Изумруд - 26 Комплект 4x5 кг 480 кг

11276 Залез - 27 Комплект 4x5 кг 480 кг

11280 Зелено - 28 Комплект 4x5 кг 480 кг
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ФУГИРАНЕ И ЕЛАСТИЧНИ ВРЪЗКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ ПО ТЕХНОЛОГИЯ WRT

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  зелена течност
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка
Предупреждения Опасност от замръзване 
 Да се избягва пряка слънчева светлина и източници на топлина
Пропорция на разтваряне с вода Във всички пропорции
Вискозитет ≈ 13,2 mPa · s, ротор 1 RPM 100 метод Brookfield
pH ≈ 1
Гранични температури за приложение от +5 °C до +35 °C
Точка на кипене +100 °C
Точка на възпламеняване +180 °C
Термично разпадане +150 °C
Реакция Непосредствена
Почистване с вода ≈ 5 – 15 мин.
Разход ≈ 0,1 – 0,3 кг/м2

Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура, вентилация 
и абсорбция на основата.

Delta Plus
Високотехнологчен професионален киселинен препарат, подходящ за почистване на засъхнали цимент 
и вар, солени или варови отлагания, остатъци от лепила и циментови замазки върху керамични плочки, 
гранитогрес, теракот и стъклени мозайки.

С технологията DELTA PLUS се постига мощно 

разяждащо действие, равно на това на най-

опасните за използване киселини, без да се 

отделят токсични димове и пари. Въздействието 

върху обработваната повърхност става бързо, 

стабилизирайки се на едно определено ниво, 

за да се гарантира контрол върху реакцията 

и ограничаването й единствено върху 

субстанцията за отстраняване.

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

02451 Туби 25 кг 600 кг

02452 Туби 5 кг 450 кг

02456 Кут. бр. 24x1 кг 288 кг
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ФУГИРАНЕ И ЕЛАСТИЧНИ ВРЪЗКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ С ВИСОКА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

Fugabella® Epoxy
Високотехнологична професионална бикомпонентна епоксидна система, непромокаема, подходяща за 
фугиране на гранитогрес, стъклени мозайки, керамични плочки и естествени камъни, за подове и стени, 
с висока химико-механична устойчивост при ширина на фугата от 2 до 15 мм.

Настилки и облицовки за хранителната 
промишленост, производствени цехове 
- работни среди, при които се изисква 
изключителна хигиена и повишена механична 
устойчивост, резервоари съдържащи 
химически агресивни води и басейни с топла 
минерална вода налагат използването на 
фугиращи смеси с високотехнологичен състав. 
Технологията FUGABELLA® EPOXY действа 
чрез смес от епоксидни термореактивни 
смоли със затворена решетъчна структура и 
реактивни повишаващи течливостта добавки, 
гарантирайки постоянство на химико-
механичните експлоатационни характеристики 
на високоустойчивите облицовки. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ съгласно Нормите за Качество на Kerakoll
Външен вид  Част A цветна паста / Част Б сламено жълта течност
Съхранение ≈ 12 месеца в оригинална опаковка
Предупреждения Опасност от замръзване 
 Да се избягва пряка слънчева светлина и източници на топлина
Пропорция на сместа Част A : Част Б = 8 : 0,5 
 Част A : Част Б = 4,7 : 0,3
Трайност на сместа при +23 °C  ≥ 1 ч
Гранични температури за приложение от +10 °C до +30 °C
Готово за стъпване ≈ 24 ч
Фугиране на облицовки поставени:
- с лепило виж техническите данни за лепилото
- с разтвор ≈ 7 – 14 дни
Въвеждане в експлоатация ≈ 3 дни (механична якост) / ≈ 4 дни (химическа устойчивост)
Разход виж таблицата за приблизителния разход на стр.19

КРАЙНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статичен модул на еластичност ≤ 4500 N/мм2 UNI 6556
Якост на натиск след 28 дни ≥ 45 N/мм2 EN 12808-3
Якост на абразия ≤ 250 мм3 EN 12808-2
Абсорбция на вода след 240 мин.  ≤ 0,1 г EN 12808-5
Химическа устойчивост виж таблицата за химичната устойчивост в техническите данни 
Съвместимост RG EN 13888
Продукт за професионална употреба

Данните се отнасят за температура +23 °C, отн. вл. 50% и липса на вентилация. Могат да варират в зависимост от конкретните условия на обекта: температура и 
вентилация.

EN 13888

RG

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

11070 Част A Бяло - 01 Кут. бр. 2x8 кг
} 306 кг

11137 Част Б Бяло Кут. бр. 4x0,5 кг

11071 Част A Перлено Сиво - 03 Кут. бр. 2x8 кг
} 306 кг

10034 Част Б Кут. бр. 4x0,5 кг

11072 Част A Антрацит - 05 Кут. бр. 2x8 кг
} 306 кг

10034 Част Б Кут. бр. 4x0,5 кг

11073 Част A Бежово Бахама - 08 Кут. бр. 2x8 кг
} 306 кг

10034 Част Б Кут. бр. 4x0,5 кг

КОД ОПАК./ТЕГЛО ПАЛЕТ

11068 Част A Бяло - 01 Кут. бр. 2x4,7 кг
} 280 кг

11135 Част Б Бяло Кут. бр. 4x0,3 кг

11069 Част A Перлено Сиво - 03 Кут. бр. 2x4,7 кг
} 280 кг

10035 Част Б Кут. бр. 4x0,3 кг

11066 Част A Антрацит - 05 Кут. бр. 2x4,7 кг
} 280 кг

10035 Част Б Кут. бр. 4x0,3 кг

11067 Част A Бежово Бахама - 08 Кут. бр. 2x4,7 кг
} 280 кг

10035 Част Б Кут. бр. 4x0,3 кг
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Разход на фугиращите смеси
ПРОФЕСИОНАЛНИ ВИСОКОУСТОЙЧИВИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ

 2x2 cm 3 mm  ≈ 520 ≈ 580

 5x5 cm 4 mm  ≈ 285 ≈ 320

 10x10 cm 7 mm  ≈ 260 ≈ 280

 15x15 cm 7 mm  ≈ 175 ≈ 190

 20x20 cm 8 mm  ≈ 145 ≈ 165

 30x30 cm 9 mm  ≈ 105 ≈ 125

 40x40 cm 10 mm  ≈ 85 ≈ 105

 50x50 cm 10 mm  ≈ 70 ≈ 85

 20x20 cm 14 mm ≈ 250 ≈ 285

 30x30 cm 14 mm  ≈ 170 ≈ 190

 30x30 cm 15 mm  ≈ 110 ≈ 205

 12,5x24,5 cm 12 mm  ≈ 230 ≈ 290

Мозайка

Плочки

Мрамори

Теракот

Клинкер

гр/кв.м. при ширина на фугата 1 мм

 Формат Дебелина FuGAbELLA® FuGAbELLA®
   PORCELANA 0-8 2-12

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ С ВИСОКА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

 2x2 cm 3 mm  ≈ 555

 5x5 cm 4 mm  ≈ 305

 10x10 cm 7 mm  ≈ 270

 15x15 cm 7 mm  ≈ 180

 20x20 cm 8 mm  ≈ 155

 30x30 cm 9 mm ≈ 120

 40x40 cm 10 mm  ≈ 100

 50x50 cm 10 mm  ≈ 80

 20x20 cm 14 mm ≈ 270

 30x30 cm 14 mm  ≈ 180

 30x30 cm 15 mm ≈ 195

 12,5x24,5 cm 12 mm ≈ 280

Мозайка

Плочки

Мрамори

Теракот

Клинкер

гр/кв.м. при ширина на фугата 1 мм

 Формат Дебелина FuGAbELLA®
   EPOXY
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НАЗВАНИЯТА НА ЦВЕТОВЕТЕ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ

Цветове на фугиращите смеси

01 - Бяло

02 - Светло сиво

03 - Перлено сиво

04 - Метално сиво

05 - Антрацит

06 - Черно

07 - Жасмин

08 - Бежово Бахама

09 - Карамел

10 - Теракот

11 - Кафяво

14 - Синьо

15 - Океан

21 - Червено

22 - Бермудско синьо

23 - Жълто

24 - Люляк

25 - Рубин

26 - Изумруд

27 - Залез

28 - Зелено

33 - Ванилия

34 - Пясък

35 - Танжер

36 - Манго

37 - Какао

38 - Хъски

39 - Кариби

40 - Фикус

41 - Евкалипт
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Kerakoll®, Kerakoll Superior Building Technology®, 
Kerakoll You Can Build Better®, Kerakoll Design®, 
Slc Technology®, Rankover®, Biocalce®, La Calce 
Naturale che Respira®, Biocalce Respira®, L’Edilizia del 
Benessere®, La Casa che Respira®, Keracem®, Rekord®, 
Keralevel®, Keratech®, Idrobuild®, Supercarrara®, 
H40®, Fugabella®, Porcelana®, Sigibuild®, Kerabuild®, 
Sanabuild®, Isobuild®, Rasobuild®, Rikrea®, Oil-Pur®, 
Oil-Balsam HP®, Silo-Pur®, Siloflex®, Polyene®, Silovil 
L34®, Silovil®, Primer PU31®, Silocem®, Silorapid®, 
Silodur®, Grintak®, Grinkol®, Grinfix® са търговски 
марки собственост на Kerakoll

KERaKOLL HELLaS E.P.E.
1st km. Schimatari-avlida Rd. - Routhounia area 
32009 SCHIMaTaRI-VIOTIa, GREECE
Тел.: +30 22620 49700 – Факс: +30 22620 58788 
kerakoll@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com 

KERAKOLL UK Ltd.
Unit 4, The Croft,  Buntsford Gate Business Park

BROmsGROvE, WORCEsTERshiRE.
B60 4JE, UNiTED KiNGDOm

KERAKOLL hUNGÁRiA KEREsKEDELmi Kft.
Tahi út 53-59

1135 BUDAPEsT,
hUNGÁRiA

KERAKOLL iNDiA Pvt. Ltd
Kotia Nirman A- 305 veera Desai Rd. 

Andheri (w)
mUmBAi 400058, iNDiA

KERAKOLL Gmbh
industrie Center Obernburg

D-63784 OBERNBURG,
DEUTsChLAND

KERAKOLL FAR EAsT
c/o 2GN TECh sERviCEs PTE Ltd

3, sungei Kadut street 3
729138 siNGAPORE

KERAKOLL U.s.A.
90 Park Avenue, 15th Floor 

NEW YORK
NY 10016 - 1378 U.s.A.

KERAKOLL hELLAs E.P.E.
1st km. schimatari-Avlida Rd.

Routhounia Area
32009 sChimATARi-viOTiA, GREECE

KERAKOLL svERiGE AB
Brånavägen 3

57138 NÄssJÖ, svERiGE

KERAKOLL POLsKA sp. z o.o.
ul. Katowicka 128

95-030 RZGÓW, POLsKA

KERAKOLL PORTUGAL s.A.
Núcleo Empresarial da venda do Pinheiro

Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 vENDA DO PiNhEiRO mFR, PORTUGAL

KERAKOLL iBÉRiCA s.A.
Ctra. Alcora Km 10,450

12006 CAsTELLÓN, EsPAÑA

KERAKOLL s.P.A.
via dell’Artigianato, 9

41049 sAssUOLO mO, iTALiA

KERAKOLL hRvATsKA d.o.o.
strossmayerova 16

51000 RiJEKA, hRvATsKA

KERAKOLL FRANCE sarl
134 rue Legendre F

75017 PARis, FRANCE


