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Нисковискозна, не съдържаща 
разтворител 2- компонентна епоксидна 
смола, която може да се използва като 
грунд, за хастари и като разтвор от 
реактивна смола.
Опаковки: 3x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Несъдържаща разтворител, безцветна, 
универсална 2-компонентна епоксидна 
смола, която може да се използва като 
грунд, за хастари и като разтвор от 
реактивна смола.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Бързо съхнеща, универсална 
2-компонентна епоксидна смола, която 
може да се използва като грунд, за 
хастари и като разтвор от реактивна 
смола.
Готова за последващи покрития след 
около 2 – 3 часа при 20 °C. Опаковки : 
2x200kg Компон. A / 1x160kg Компон. B

Несъдържащ разтворител 
2-компонентен епоксиден грунд с 
висока устойчивост на влага и с висока 
адхезивна способност. Подходящ за 
влажни и трудни за работа основи. 
Използвайте след обезмасляване 
на бетона, както и като свързващ 
материал за метал. Опаковки : 3x200kg 
Компон. A / 1x180kg Компон. B

Несъдържащ разтворител 
2-компонентен епоксиден грунд 
с висока устойчивост на влага и 
много висока адхезивна способност. 
Подходящ за влажни и трудни за 
работа основи. Процесът на изсъхване 
започва при 5°C в рамките на около 4 – 
6 часа при 20 °C.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Грунд

Хастар

Разтвор

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Грунд

Хастар

Разтвор

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Грунд

Хастар

Разтвор

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Грунд

Хастар

Разтвор

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Грунд

Хастар

Разтвор

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.30	–	0.40	kg/m2

**	0.40	–	0.60	kg/m2

**	1.2	kg/m2		смола	на	6	mm

A	:	B	=	3	:	1

**	12		–	15	часа	при	20	°C

**	1.09	kg/l

**	0.30	–	0.40	kg/m2

**	0.40	–	0.60	kg/m2

**	1.2	kg/m2		смола	на	6	mm

A	:	B	=	2	:	1

**	6	-	8	часа	при		20	°C

**	1.09	kg/l

**	0.30	–	0.40	kg/m2

**	0.40	–	0.60	kg/m2

**	1.2	kg/m2		смола	на	6	mm

A	:	B	=	100	:	40

**	2	-	3	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l

**	0.30	–	0.40	kg/m2

**	0.40	–	0.60	kg/m2

**	1.2	kg/m2		смола	на	6	mm

A	:	B	=	100	:	60

**	12	-	15	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

**	0.30	–	0.40	kg/m2

**	0.40	–	0.60	kg/m2

**	1.2	kg/m2		смола	на	6	mm

A	:	B	=	100	:	50

**	4	-	6	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

800	kg

30	kg

10	kg

5	kg

12x1	kg

1	kg

600	kg

30	kg

10	kg

5	kg

12x1	kg

1	kg

560	kg

30	kg

10	kg

12x1	kg

1	kg

960	kg

30	kg

10	kg

12x1	kg

1	kg

600	kg

30	kg

10	kg

EP	30	2	комп.	епоксиден	грунд

EP	50	Универсален	2	комп.	епоксиден	грунд	и	строителна	смола

EP	51	RAPID	S	Бързо	съхнещ	2	комп.	епоксиден	грунд	

EP	52	Special	Primer	Устойчив	на	влага	специален	грунд

EP	52	RAPID		Устойчив	на	влага	специален	грунд,	бързо	съхнещ

EP
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Несъдържаща разтворител, безцветна, 
универсална 2-комп. епоксидна 
смола за основи и хастари. Тествана 
и сертифицирана за покрития с ниска 
степен на емисия като EP 202, PU 410 
или PU 420.
С акредитация от DIBt – Немски 
институт за строителни технологии.
Опаковки : 3x200kg Компон. A / 1x180kg 
Компон. B

Грунд

Хастар

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.30	–	0.40	kg/m2

**	0.40	–	0.60	kg/m2

A	:	B	=	100	:	55

**	12	-	15	часа	при		20	°C

**	1.07	kg/l

960	kg

30	kg

10	kg

12x1	kg

1	kg

EP	55	Универсална	2-комп.	епоксидна	смола	за	основи	и	хастари	за	нискоемисионни	покрития	

EP
	5
5

Нискоемисионна, универсална 2-комп. 
епоксидна смола за основи и хастари 
или за изравнителни слоеве, както 
при възстановителни дейности, 
така и в новото строителството. 
Тествана в комбинация с епоксидната 
система на KLB EP 202 съгласно 
AgBB. Класифицирана като много 
нискоемисионна.
С акредитация от DIBt – Немски 
институт за строителни технологии.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x160kg 
Компон. B

2-компонентен епоксиден състав 
за напълване на грундове, за 
изравнителни слоеве и хастари. 
Използва се преди всякакви 
последващи покрития. Готов за 
употреба, бързо съхнещ.

2-компонентна епоксидна смола - 
състав за грундиране, специално за 
замърсени с масла подове. Якост на 
свързване. Използва се в комбинация с 
PS 22 след обезмасляване.

2-компонентна, готова за употреба и 
бързо съхнеща епоксидна емулсия. 
Не съдържа разтворител. Използва се 
като грунд за минерални основи. Върху 
него се полага паропропускливата 
епоксидна KLB система EP 785 HS

Грунд

Хастар

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Разход

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Разход

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Разход

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.25	–	0.35	kg/m2

**	0.45	–	0.60	kg/m2

A	:	B	=	100	:	40

**	7	-	10	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l

**	0.6	–	1.3	kg/m2

A	:	B	=	6	:	1

**	5	-	6	часа	при		20	°C

**	1.70	kg/l

**	0.70	–	1.20	kg/m2

A	:	B	=	8	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	2.01	kg/l

**	0.12	–	0.20	kg/m2

A	:	B	=	1	:	3

**	3	-	4	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l

560	kg

30	kg

10	kg

12x1	kg

1	kg

30	kg

15	kg

30	kg

25	kg

10	kg

EP	57	Нискоемисионна		2-комп.	епоксидна	смола	за	основи	

EP	71	Нискоемисионна		2-комп.	епоксидна	смола	за	основи	

EP	78	Oil	Wash	Primer	2	комп.	епоксидна	смола	–	състав	за	грундиране	на	замърсени	с	масла	повърхности

EP	727	E	2	комп.	епоксидна	смола	–	емулсионен	грунд,	бързо	съхнещ

EP
	7
27

	Е
EP

	7
8

EP
	7
1

EP
	5
7



Продукт Технически данни Видове опаковки

Page 5

Бързо съхнеща, универсална 
2-компонентна епоксидна смола 
за ремонтни дейности, монтажни 
дейности и адхезия преди всякакви 
покрития.

Смесване

Време	на	изсъхване

Плътност	А	+	В

A	:	B	=	100	:	70

**	50	-	70	мин.	при		20	°C

**	1.21	kg/l

17	kg

			12x1	kg	

12x1	kg

EP	5100	Plus	Бързо	съхнеща	2	комп.	епоксидна	смола	за	монтажни	и	ремонтни	дейности

EP
	5
10

0	
Pl
us

Полиуретанов грунд заздравяване на 
абсорбантни минерални субстрати. 
Не съдържа разтворител и е готова за 
употреба. Съхне от влагата. Използва 
се за лепене на паркет с лепило от 
реактивна смола. Подходящ също за 
грапави подове преди полагането 
на минералните награпавяващи 
хастари. Хигроскопичните основи са 
проходими след 60 – 90 минути при 20 
°C. Нехигроскопичните след 2 – 3 часа 
при 20 °C.

Разход

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.10	–	0.15	kg/m2

**	2	-	3	часа	при		20	°C

**	1.17	kg/l

10	kg

PU	61	RAPID	Бързо	съхнещ	еднокомпонентен	полиуретанов	грунд	

PU
	6
1	
RA
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Синтетична дисперсия, която не 
съдържа разтворители. Добавка 
за бетонни разтвори. Подобрява 
свойствата на разтвора. Подходяща за 
всички видове разтвори и бетон.

Ниско вискозна, бързо втвърдяваща 2 
комп. акрилна смола за възстановяване. 
Използва се за пукнатини в замазки и за 
дребни увреждания по повърхността.

Поръчвайте втвърдяващия компонент 
отделно. Само опаковките от 1 кг 
съдържат втвърдител!

Сива 2 компонентна свързваща смола 
за пластично запълване на оформени в 
бетона фуги. Готова за употреба, бързо 
стягаща, може да се шлайфа, с включен 
компонент – втвърдител.

Течна, еластична, несъдържаща 
разтворител, цветна 2 комп. 
полиуретанова свърваща маса. 
Специално за съединителни и 
компенсаторни фуги с малко движение. 
Особено подходяща за покрития 
от PU-бетон. Износоустойчива, с 
висока устойчивост на температура 
и химикали. Може да настъпят много 
леки отклонения в цвета, техническите 
показатели на полиуретановата 
фугираща маса, обаче, остават 
непроменени, въпреки това.

Налична в следните цветове: беж, 
червен,  зелен, сив   

Смесване*

Плътност

Смесване

Време	на	изсъхване

Плътност	А	+	В

Време	на	изсъхване

Плътност	А	+	В

Смесване

Време	на	изсъхване

Удължение	при	скъсване	

Плътност	A+B

**	20	%

**	1.02	kg/l

A	:	B	=	100	:	2	-	4

**	1	час	при		20	°C

**	1.00	kg/l

**	20	–	40	мин.	при		20	°C

**	1.65	kg/l

A	:	B	=	100	:	15

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	35	%

**	1.45	kg/l

1	000	kg

				125	kg	

25	kg

							10	kg	

		12x1	kg,		1	kg

		12x1	kg

							1	kg	

1	kg

D	90	Добавка	за	бетон	на	дисперсна	основа	

AC	1280	2	комп.	акрилна	смола	за	възстановяване

AC	395	2	комп.	акрилна	смола	за	фугиране

PU	465	LQ-Течна	2	комп.	полиуретанова	фугираща	смес	за	заливане	на	съединителни	и	
компенсаторни	фуги	за	PU-бетон,	цветна,	

PU
	4
65

	L
Q

AC
	3
95

AC
	1
28

0
D
	9
0

РЕКОНСТРУКТИВНИ,	ИНЖЕКЦИОННИ	И	СВЪРЗВАЩИ	СМОЛИ,	ГОТОВИ	ЗА	
ИЗПОЛЗВАНЕ	РАЗТВОРИ

Пастообразна, цветна 2 комп. 
полиуретанова свърваща маса, 
еластична и несъдържаща разтворител. 
Специално за съединителни и 
компенсаторни фуги с малко движение. 
Особено подходяща за покрития от 

Смесване

Време	на	изсъхване

Удължение	при	

скъсване	

Плътност	A+B

A	:	B	=	100	:	15

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	35	%

**	1.45	kg/l

1	kg

PU	465-Паста	2	комп.	полиуретанова	фугираща	смес	за	съединителни	и	компенсаторни	фуги	за	
PU-бетон,	цветна,	

PU
	4
65
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Несъдържащ разтворител 
2-компонентен епоксиден разтвор 
за вдлъбнати и изпъкнали корнизи. 
Използва се също за ремонтни работи 
и като пълнител. Лесен за работа и 
фин за създаване на гладки защитни 
покрития. Добра адхезия, съхне без да 
се сляга, бързо втвърдява.

Несъдържаща разтворител 2 
компонентна епоксидна смола с ниска 
вискозност. Използва се за ремонтни 
дейности и като пълнител.

Разход

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Смесване

Време	на	изсъхване

Плътност	А	+	В

**	1.9	kg/m2	/mm

A	:	B	=	100	:	5.25

**	8	-	10	часа	при		20	°C

**	1.88	kg/l

A	:	B	=	100	:	46

**	24	–	36	часа		при		20	°C

**	1.10	kg/l

15	kg

30	kg

							10	kg	

			12x1	kg

		1	kg

EP	85	Fine	готов	за	употреба	2	комп.	епоксиден	строителен	разтвор	с	фина	зърнометрия	за	
холкери	и	ремонтни	дейности	

EP	1270	Несъдържаща	разтворител	инжекционна	смола

			
		E
P	
12

70
	

EP
	8
5	
Fi
ne

PU-бетон. Износоустойчива, с висока 
устойчивост на температура и химикали. 
Може да настъпят много леки отклонения 
в цвета, техническите показатели на 
полиуретановата фугираща маса, обаче, 
остават непроменени, въпреки това.
Налична в следните цветове: беж, червен,  
зелен, сив   
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Силно свързващ агент за вертикални 
повърхности с кварцов пясък на базата 
на еднокомпонентна дисперсия.

Да не се използва за постоянно влажни 
пространства !

Еднокомпонентна декоративна 
запечатка за камък за покрития с 
кварцов камък.

Да не се използва за постоянно влажни 
пространства !

Количество		свързващ	агент

Време	на	изсъхване

Плътност

Разход

Време	на	изсъхване

Плътност

**	20	%

**	24	–	48	часа		при		20	°C

**	1.05	kg/l

**	0.55	–	1.15	kg/m2

**	24	–	48	часа		при		20	°C

**	1.02	kg/l

25	kg

							10	kg	

5	kg

25	kg

							10	kg	

5	kg

DS	900	Свързващ	агент	на	дисперсна	основа	за	стени

DS	925	Дисперсия	–	Пълнител

D
S	
92

5
			
		D

S	
90

0

СВЪРЗВАЩИ	АГЕНТИ	ЗА	ДЕКОРАТИВНИ	ПОКРИТИЯ,	ЕПОКСИДНИ	СМОЛИ	ЗА	
ХОЛКЕРИ,	ЗАЩИТНИ	ПОКРИТИЯ	/	ЗАПЕЧАТКИ/

Нискоемисионна 2-компонетна 
епоксидна смола свързващ агент, 
с нова формула, която не съдържа 
разтворители. Тествана съгласно AgBB. 
Висококачествена 2 комп. епоксидна 
смола, която много леко пожълтява.
За декоративни покрития от кварцов 
камък, за декоративни течни покрития, 
както и за запечатване на посипани 
покрития. 
С акредитация от DIBt като подходяща 
за използване в пространства за 
възстановяване и забавления.

Опаковки: 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Декоративен	разтвор

Завършващо	

покритие

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.15	–	0.25	kg/m2	/mm

**	0.60	–	0.80	kg/m2

A	:	B	=	2	:	1

**	8		-	11	часа	при		20	°C

**	1.07	kg/l

600	kg

30	kg

10	kg	

5	kg

EP	172	Висококачествена	2	комп.	епоксидна	смола	за	декоративни	покрития,	неоцветена

EP
	1
72

	

Универсална 2-компонетна епоксидна 
смола. За ръчно и машинно 
нанасяне като синтетична смола и за 
декоративни покрития с пясък. Много 
леко пожълтява.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Разтвор

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.15	–	0.25	kg/m2	/mm

A	:	B	=	2	:	1

**	10	-	13	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

600	kg

30	kg	

10	kg

EP	150	2	комп.	епоксидна	смола	

EP
	1
50

Висококачествена 2 комп. епоксидна 
смола, която много леко пожълтява.
За декоративни покрития от камъчета, 
за грапави покрития и покрития с 
кварцов пясък. Бързо втвърдяващ.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Декоративен	разтвор

Завършващо	покритие

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

**	0.15	–	0.25	kg/m2	/mm

**	0.60	–	0.80	kg/m2

A	:	B	=	2	:	1

**	8		-	11	часа	при		20	°C

**	1.07	kg/l

600	kg

30	kg

10	kg	

5	kg

EP	174	Свързващ	агент	за	декоративни	камъчета,	неоцветен,	по-бързо	втвърдяващ

EP
	1
74
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Висококачествена 2 комп. епоксидна 
смола, която много леко пожълтява.
За декоративни покрития от камъчета, 
за запечатване на покрития от кварцов 
пясък и за грапави покрития.

Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Висококачествена 2 комп. епоксидна 
смола, която много леко пожълтява за 
запечатване на покрития от  кварцов 
пясък, цветни и грапави покрития.

Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Силно тиксотропна, прозрачна 2 комп. 
епоксидна смола за запечатване на 
покрития от кварцов пясък и ситен 
мрамор за вътрешни пространства. 
Подходяща за зърнометрия 1-4 
мм. Нанася се с гумено скуиджи. 
Дообработва се с валяк, ако е 
необходимо. Смолата е леко оцветена и 
показва много леко пожълтяване.
Да се използва в комбинация с 
подходящо защитно покритие, особено 
на места с висока влажност. 

Декоративен	разтвор

Завършващо	покритие

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Завършващо	покритие

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Смесване*

Време	на	изсъхване

Плътност	A+B

Разход

**	0.15	–	0.25	kg/m2	/mm

**	0.60	–	0.80	kg/m2

A	:	B	=	2	:	1

**	10		-	13	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

**	0.60	–	0.90	kg/m2

A	:	B	=	2	:	1

**	10		-	12	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

A	:	B	=	100	:	50

**	10		-	12	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l

**	0.40	–	0.80	kg/m2

600	kg

30	kg

10	kg	

5	kg

600	kg

30	kg	

10	kg	

600	kg

30	kg	

10	kg	

EP	175	Свързващ	агент	за	декоративни	подове,	неоцветен,	

EP	175	Special		Смола	за	запечатване	на	декоративни	подове,	прозрачна		

EP	177	2	комп.	епоксидно	защитно	покритие	за	подове	от	камъчета,	прозрачно

EP
	1
77

EP
	1
75

EP
	1
75

	S
pe

ci
al

Неоцветено, съхнещо от влагата, 
еднокомпонентно полиуретаново 
покритие. Остава непроменено от 
слънчевата светлина и не прашасва, на 
основа разтворители. Използва се като 
свързващ агент за изравнителни и за 
горни/финишни покрития, особено на 
открито.   

Цветно, съхнещо от влагата, 
еднокомпонентно полиуретаново 
покритие. Остава непроменено от 
слънчевата светлина и атмосферните 
влияния, на основа разтворители.
Налично в следните цветове:
Приблизит. RAL 7032 (Каменно сиво), 
Приблизит. RAL 7038 (Сиво-ахат)
(Други цветове по желание при 
минимално количество за поръчка 60 кг)

Грунд

Разтвор

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Грунд

Разтвор

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.50	–	0.90	kg/m2

**	0.20	–	0.25	kg/m2	/mm

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l

**	0.50	–	0.90	kg/m2

**	0.20	–	0.25	kg/m2	/mm

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l

12	kg

5	kg	

12	kg

5	kg	

PU	9010	Flex	непроменящо	цвета	1-комп.	полиуретаново	покритие	,	прозрачна	

PU	9018	Flex	Color	непроменящо	цвета	1-комп.	полиуретаново	покритие	,	цветно,	

PU
	9
01

0	
Fl
ex

PU
	9
01

8	
Fl
ex
	C
ol
or
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Неоцветен, 2 компонентен 
полиуретанов свързващ агент, 
устойчив на светлина и не се 
разпрашава. За непроменящи цвета 
си покрития от кварцови камъчета. 
За употреба на закрито и открито. Не 
съдържа разтворител и отделя по-
малко мирис.  

Разход	разтвор

Смесване

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.20	–	0.25	kg/m2	/mm

A	:	B		=	1	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.13	kg/l

10	kg

5	kg

PU	9030	Flex	непроменящ	цвета	2	комп.	полиуретанов	свързващ	агент	за	декоративни	
покрития	от	кварцови	камъчета

PU
	9
03

0	
Fl
ex
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Нискоемисионно, цветно и 
саморазливно 2–компонентно 
епоксидно покритие за получаване 
на твърди, както  гладки, така и 
грапави покрития, специално за 
индустриални подове. В комбинация с 
грунда KLB EP 57, с ниско съдържание 
на летливи органични съединения, 
тествани съгласно AgBB. Покритието 
е класифицирано като много 
нискоемисионно.
С акредитация от DIBt – Немски 
институт за строителни технологии.

Разход

Добавка	на	пълнител

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	1.40	–	1.50	kg/	m2				на	мм

до	0.5	тегловни	единици

	кварцов	пясък	0.1/0.3	мм

A	:	B		=	5	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.44	kg/l

30	kg	

12	kg	

EP	202	Нискоемисионно	2-компонентно	епоксидно	покритие	,	цветно	

EP
	2
02

Ненапълнена, цветна, двукомпонентна 
епоксидна смола. За гладки и грапави 
покрития в комбинация с пясък 
смес на KLB-Sand Blend 2/1 за зони 
в промишлеността. Използва се 
като свързавщ агент в системите, 
изграждащи антихлъзгащите - RX 
покрития, за подове с изискване за  
антихлъзгавост.  

Цветна, ненапълнена, двукомпонентна 
епоксидна смола.  Използва се в 
комбинация с  пясък KLB-Sand Blend 
2/1 за саморазливни и грапави 
покрития. С висока способност за 
пълнене. Отлични свойства за работа. 
Леко еластична.

Висококачествена, цветна, 
саморазливна замазка, не съдържа 
разтворител. Може да се пълни 
с кврацов пясък до 0.7 тегловни 
единици, в зависимост от дебелината 
на слоевете и температурата. Полу-
еластична. Много леко пожълтява.  

Разход

Добавка	на	пълнител

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Добавка	на	пълнител

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Добавка	на	пълнител

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	1.0	–	1.2	kg/	m2				при	2	мм

до	1.5	тегловни	единици		KLB	2/1

A	:	B		=	2	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l

**	0.9	–	1.1	kg/	m2				при	2	мм

до	1.8	тегловни	единици

	KLB	2/1

A	:	B		=	7	:	3

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l

**	1.40	–	1.60	kg/	m2				на		мм

до	0.7	тегловни	единици

	кварцов	пясък	0.1/0.3	мм

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.48	kg/l

30	kg

10	kg

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

EP	99	Покрѝвна	смола,	не	съдържа	разтворител,	цветна	

EP	100	VS		2-компонентно	епоксидно	покритие,	не	съдържа	разтворител,	цветно	

EP	200	VF	Висококачествено	2-компонентно	епоксидно	саморазливно	покритие,		цветно	

EP
	2
00

	V
F

EP
	1
00

	V
S	

EP
	9
9

ЕПОКСИДНИ	ПОКРИТИЯ
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Двукомпонетна епоксидна смола 
– разливен разтвор за гладки 
саморазливни покрития и основен слой 
за грапави покрития. Добри свойства 
за нанасяне и бързо втвърдяваща. 
Върху новонанесеното покритие може 
да се стъпва след 6-8 часа при 20 °C

Готова за употреба, не съдържаща 
разтворител, саморазливна епоксидна 
смола за гладки покрития. Използва 
се като основен и като завършващ 
слой за грапави покрития. Специално 
за паркинги, тествана съгласно 
OS 8. Ненапълнена се използва за 
тънкослойни покрития. За покрития с 
дебелина по-голяма от 1.5 мм, се пълни 
с кварцов пясък до 0.7 тегловни части. 

Готова за употреба, не съдържаща 
разтворител, саморазливна 
2-компонентна епоксидна смола.
Добри разливни свойства.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Добавка	на	пълнител

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	1.40	–	1.60	kg/	m2				на	мм

A	:	B		=	4	:	1

**	6	-	8	часа	при		20	°C

**	1.43	kg/l

**	1.30	–	1.50	kg/	m2				на	мм

до	0.7	тегловни	единици

	кварцов	пясък	0.1/0.3	мм

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.42	kg/l

**	1.40	–	1.60	kg/	m2				на	мм

A	:	B		=	5	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

30	kg	

12	kg	

EP	213	RAPID	2-компонентно,	саморазливно	епоксидно	покритие,		бързо	втвърдяващо,	цветно

EP	216	All-purpose	Универсално	покритие	и	горен	повърхностен	слой,	цветно

EP	220	Покритие	от	2-компонентна	епоксидна	смола,		цветна

EP
	2
20

EP
	2
16

	
EP

	2
13

	R
AP

ID
	

Двукомпонетна епоксидна смола 
– разливен разтвор за гладки 
саморазливни покрития и основен 
слой за грапави покрития. Отлични 
свойства за нанасяне. Много 
икономична. Може да се пълни с 
кварцов пясък до 0.5 тегловни части в 
зависимост от желаната дебелина. 

Разход

Добавка	на	пълнител

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	1.40	–	1.60	kg/	m2				на	мм

до	0.5	тегловни	единици

	кварцов	пясък	0.1/0.3	мм

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.48	kg/l

30	kg	

10	kg	

EP	213	2-компонентно,	саморазливно	епоксидно	покритие,		цветно

EP
	2
13

2-компонентно покритие, което се 
нанася с валяк. Съдържа силикон-
карбид. С фина структура,  прави 
повърхността лъскава по своя 
завършек. Нанася се с мистрия с 
финни зъбци и найлонов валяк. Много 
икономично.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.45	–	0.60	kg/	m2		

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.37	kg/l

30	kg	

10	kg	

EP	233	EL+	2-компонентно	епоксидно	покритие	с	SIC	текстура,	цветно

EP
	2
33

	E
L+

Несъдържащо разтворител, не гладко  
покритие.
Нанася се с назъбена мистрия и 
текстилен валяк върху грундирани 
повърхности. Получава се лъскава 
повърхност със силен еефект на 
портокалова повърхност.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.55	–	0.60	kg/	m2		

A	:	B		=	6	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

20	kg	

10	kg	

EP	236	2-компонентно	епоксидно	покритие	–	текстурирано,	цветно	

EP
	2
36
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Декоративно епоксидно покритие с 
ефект гранит.

Налично в 4 декоративни цвята:
079 Антрацит             078 Светло сиво
080 Сив гранит           082 Беж

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	2.80	–	4.10	kg/	m2				

A	:	B		=	6	:	1

**	14	-	16	часа	при		20	°C

**	1.45	kg/l

30	kg	

12	kg	

EP	260	Decorative	Декоративно	епоксидно	покритие	–	гранит	ефект	

EP
	2
60

	D
ec
or

Неоцветен, не съдържащ разтворител, 
саморазливен епоксиден защитен слой 
за запечатване на гладки и покрития, 
поръсени с цветен чипс . Много леко 
пожълтява. Отлични покрùвни и 
разливни свойства.

Висококачествено 2-компонентно 
епоксидно саморазливно покртитие с 
много добра устойчивост на химикали. 
За гладки покрития на слоеве от 2-3 мм. 
Използва се също за грапави покрития. 

Не съдържащо разтворител, гъвкаво, 
саморазливно 2-компонентно покритие 
от епоксидна смола. Използва се за 
уплътняване на гъвкави междинни 
слоеве, както и като енерго-еластичен 
разтвор за запълване на фуги с малко 
движение. Особено за уплътняване под 
кухненски плотове. 

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.40	–	0.60	kg/	m2			

A	:	B		=	2	:	1

**	10	-	13	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l

**	2.50	–	3.50	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

**	1.20	–	1.50	kg/	m2			/mm

A	:	B		=	2	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.20	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

EP	275	Защитно	покритие	от	епоксидна	смола,	неоцветено	

EP	285	CR	2-компонентно,	саморазливно	епоксидно	покритие,		устойчиво	на	химикали,	цветно

EP	290	Flex	Гъвкаво	покритие	и	уплътнителен	разтвор/състав,	цветно

EP
	2
90

	F
le
x

EP
	2
85

	C
R

EP
	2
75

	

Висококачествена, с висока 
интензивност  на  цвета 2-компонентна 
епоксидна запечатка. Използва се 
като цветно завършващо покритие за 
грапави, антихлъгащи повърхностни 
слоеве.

Бързосъхнеща, с висока интензивност  
на  цвета 2-компонентна епоксидна 
запечатка. Използва се като цветно 
завършващо покритие за грапави, 
антихлъгащи повърхностни слоеве. 
Върху нея може да се стъпва след 5-6 
часа при 20 °C/ 68 ˚F.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.50	–	1.50	kg/	m2			

A	:	B		=	3	:	1

**	12	-	14	часа	при		20	°C

**	1.26	kg/l

**	0.50	–	1.50	kg/	m2			

A	:	B		=	3	:	1

**	5	–	6	часа	при		20	°C

**	1.33	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

EP	296	Top-Sealer	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие,	гланцово,	цветно	

EP	296	RAPID	Бързосъхнещо	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие,	гланцово,	цветно

EP
	2
96

	R
AP

ID
EP

	2
96

		T
S
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Не напълнена, неоцветена, 
2-компонентна епоксидна смола за 
грунд и грапави покрития.

Опаковки:  3x200kg Компон. A / 1x200kg 
Компон. B

Разход

Хастар

Смесване

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.30	–	0.40	kg/	m2			

**	0.40	–	0.60	kg/	m2			

A	:	B		=	3:	1

**	6	-	10	часа	при		20	°C

**	1.09	kg/l

800	kg

30	kg	

10	kg	

EP	28	2-компонентен	епоксиден	грунд,	Строителна	смола

EP
	2
8

Готова за употреба, не съдържаща 
разтворител, саморазливна 
2-компонентна епоксидна смола за 
гладки покрития. Използва се като 
основен слой и като завършващо 
защитно покритие – запечатка за 
грапави покрития. Специално за 
паркинги, тествано съгласно OS 8. Не 
напълнена се използва за тънкослойни 
покрития. За покрития с дебелина на 
слоевете по-голяма от 1.5 мм, може да 
се пълни с кварцов пясък до 0.7 части 
на единица тегло.  

Електропроводимо, химически 
устойчиво покритие за колекторни 
канализации/колектори на отпадни 
води, съгласно Закона за водните 
ресурси. С акредитация от надзора 
на обекти. Подходящо за изолирани/
защитени срещу експлозия зони. 

Химически устойчиво покритие за 
колекторни канализации/колектори 
на отпадни води, съгласно Закона за 
водните ресурси. С акредитация от 
надзора на обекти.

Разход

Добавка	на	пълнител	

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	2.50	–	3.50	kg/	m2			

До	0.7	части	на	

единица	тегло	кварцов	

пясък	0.1/0.3	мм

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.42	kg/l

**	2.40	–	2.60	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

**	2.40	–	2.60	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

EP	216	Универсално	покритие	и	запечатка,	цветно	

EP	280	WHG	Електро-проводимо,	химически	устойчиво	покритие	с	WHG	акредитация,	цветно

EP	282	WHG	Химически	устойчиво	покритие	с	WHG	акредитация,	цветно

EP
	2
82

	W
H
G

EP
	2
80

	W
H
G

EP
	2
16

ПОКРИТИЯ	С	WHD	АКРЕДИТАЦИЯ,	ПОКРИТИЯ	ЗА	ПАРКИНГИ
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Използва се за гладки защитни 
безфугови покрития за стени и тавани. 
Може да се нанася неколкократно. В 
зависимост от оголванията и начина 
по който изглежда, се нанася на 2 до 4 
покрития с шлайфане между тях.

Стандартни цветове: приблизит. RAL 
9010 (Бял), RAL 1015 (светла слонова 
кост), RAL 7035 (Светло сив), други 
цветове по заявка при минимално 
количество за покупка 40 кг.  

Нискоемисионно, цветно, устойчиво 
на светлина, 2 компонентно матово 
защитно покритие на основата 
на висококачествена полиуретан-
дисперсна система.
Лесно за нанасяне. Може да се използва 
като завършващо мат покритие. 
Тествано по метода за съдържание 
на емисии от AgBB – Немския 
Институт за строителни технологии 
емисии. Класифицирано като много 
нискоемисионно. С акредитация 
от DIBt – Немския институт за 
строителни технологии за използване 
в пространства за развлечение и отдих.

Разход	за	един	слой

Тънко	покритие	

Стандартно	покритие

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.80	–	1.20	kg/	m2			

**	0.25	–	0.50	kg/	m2			

**	1.30	–	1.60	kg/	m2	/	мм

A	:	B		=	3	:	1

**	14	-	20	часа	при		20	°C

**	1.14	kg/l

**	0.14	–	0.18	kg/	m2			

A	:	B		=	100	:	13,6

**	12	-	14	часа	при		20	°C

**	1.15	kg/l

20	kg	

8	kg	

10	kg	

5	kg	

EP	652	W		Не	съдържащо	разтворител	,	твърдо	тиксотропно	2-компонентно	покритие	за	
гладки	покрития		върху	стени	и	тавани

PU	806	Е	Нискоемисионно,	щадящо	околната	среда	2-компонентно	матово	защитно	покритие,	
цветно

PU
	8
06

	E
EP

	6
52

	W

2-компонентна епоксидна смола, 
тиксотропна, цветна, не съдържа 
разтворител. За почистващите се 
хигиенични покрития върху стени и 
тавани в  хранителната промишленост.
Комбинира се с укрепващ вълнен 
текстил VA 125 х 300 за здраво, 
икономично покритие.
За обикновено защитно покритие, 
укрепващата текстил може да не се 
използва. 
Налични цветове:
KLB стандартни цветове: приблизит. 
RAL 9010 (Бял)
(други цветове по заявка)

25	kg	

10	kg	

EP	699	S		2-компонентен	епоксиден	свързващ	агент	за	покрития	върху	стени	и	тавани,	цветен

EP
	6
99

	S

ПОКРИТИЯ	ЗА	СТЕНИ	И	ЗАЩИТНИ	ПОКРИТИЯ	/	ЗАПЕЧАТКИ
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Нискоемисионна 2-компонентна 
емулсия от епоксидна смола за 
запечатване на  епоксидни покрития – 
мат ефект.
С DIBt /Немския институт за 
строителни технологии/ акредитация 
за използване в пространства за 
развлечение и отдих.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.12	–	0.18	kg/	m2			

A	:	B		=	2	:	3

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.07	kg/l

25kg	

10	kg	

5	kg	

EP	705	E		Нискоемисионно	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие	–	мат

EP
	7
05

	E

ПАРО-ПРОПУСКЛИВИ	ЕПОКСИДНИ	ПОКРИТИЯ

2-компонентна епоксидна смола - 
емулсия. Безцветен импрегнатор за 
минерални повърхности като бетон, 
замазки и трудни за покриване 
субстрати. Разреждащ се с вода, 
концентрат.

Цветна, нискоемисионна 
2-компонентна емулсия от епоксидна 
смола за запечатване на  епоксидни 
покрития.
С DIBt /Немския институт за 
строителни технологии/ акредитация 
за използване в пространства за 
развлечение и отдих.

2-компонентна, готова за употреба, 
бързо съхнеща  емулсия от 
епоксидна смола, която не съдържа 
разтворител. Използва се като грунд за 
минерални повърхности. Използва се 
паропропускливата епоксидна система 
EP 785 HS като последващо покритие. 
С DIBt /Немския институт за 
строителни технологии/ акредитация 
за използване в пространства за 
развлечение и отдих.

Не съдържаща разтворител, на 
водна основа, матова 2-компонентна 
емулсия от епоксидна смола, която 
се използва като защитно покритие 
за индустриални и търговски площи, 
подложени на леко натоварване. 
Разрежда се с вода.
С DIBt /Немския институт за 
строителни технологии/ акредитация 
за използване в пространства за 
развлечение и отдих

Разход

Разреждане

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	A+B

**	0.04	–	0.10	kg/	m2			

1	кг	смола	:	0,5-1	л	вода	

A	:	B		=	1	:	2

**	18	-24	часа	при		20	°C

**	1.06	kg/l

**	0.12	–	0.18	kg/	m2			

A	:	B		=	2	:	3

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l

**	0.12	–	0.20	kg/	m2			

A	:	B		=	1:	3

**	3		-	4	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l

**	0.25	–	0.35	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	5

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.32	kg/l

30	kg	

12	kg	

10	kg	

5	kg	

25	kg	

10	kg	

25	kg	

10	kg	

EP	722	E		2-компонентна	епоксидна	смола	–	емулсия,	неоцветена

EP	706	E		Нискоемисионно	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие	–	мат,	цветно

EP	727	E	2-компонентна	епоксидна	смола	–	емулсия-	грунд,	бързо	съхнещ

EP	740	E	2-компонентна	епоксидна	емулсия	–	защитно	покритие,	полу	мат,	цветно

EP
	7
22

	E
EP

	7
06

	E
EP

	7
27

	E
EP

	7
40

	E
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Нискоемисионна, гланцова, 
2-компонентна емулсия от епоксидна 
смола, която се използва като 
защитно покритие за индустриални и 
търговски площи, подложени на леко 
натоварване. Съвременна технология 
на водна основа. Не съдържа 
разтворител. Нанася се с валяк. 
Разрежда се с вода.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.20	–	0.30	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	5

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.35	kg/l

25	kg.

10	kg.

EP	750	E	Нискоемисионна	2-компонентна	епоксидна	емулсия	–	защитно	покритие,	
гланцова,	цветна

EP
	7
50

	E

2-компонентен грунд/пълнител 
на основата на водоразтворима 
епоксидна смола за паро-пропускливи 
системи.
С DIBt /Немския институт за 
строителни технологии/ акредитация 
за използване в пространства за 
развлечение и отдих, ако се използва в 
такива системи.

Не съдържащо разтворител, цветно 
разливно покритие на основата на 
емулсифицирана епоксидна смола. 
Много добри разливни свойства.
С акредитация за използване в 
пространства за развлечение и отдих от 
DIBt /Немския институт за строителни 
технологии/. 

Не съдържащо разтворител, цветно 
разливно покритие.Използва се  в 
комбинация с електропроводимия 
грунд EP799

Електропроводимо, цветно 
2-компонентно епоксидно защитно 
покритие с ниско съдържание на 
разтворители. Мат запечатка за EP 785 
EL+

Не съдържащ разтворител, 
2-компонентен епоксиден 
електропроводим слой. Използва се 
в системите за електропроводими 
покрития. Лесна за работа епоксидна 
емулсия. За KLB-System Epoxy EP 
211 ESD да се използва специално 
предназначеният електропроводим EP 
799 ESD.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Дебелина	на	слоя

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.60	–	1.50	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	3

**	18	-	20	часа	при		20	°C

**	1.56	kg/l

**	1.75	kg/	m2			/mm

**	1.50	–	2.50	mm

A	:	B		=	100	:	13,6

**	12	-	14	часа	при		20	°C

**	1.15	kg/l

**	2.60	–	3.00	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	10

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.76	kg/l

**	0.15	–	0.18	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	2

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.24	kg/l

**	0.10	–	0.14	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	4

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

11	kg	

30	kg	

11	kg	

10	kg	

10	kg	

EP	782	E	Base	Coat	2-компонентна	епоксидна	емулсия-	грунд

EP	785	HS	Паро-пропускливо	разливно	покритие,	цветно

EP	785	EL	+	Електропроводимо	водо-паро-пропускливо	разливно	покритие,	цветно

EP	790	EL	+	Електропроводимо	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие,	мат	ефект,	цветно

EP	799	Conductive	Base	Coat		Епоксиден	грунд	с	висока	електропроводимост

EP
	7
82

	Е
	

EP
	7
85

	H
S

EP
	7
85

	E
L+

EP
	7
90

	E
L+

EP
	7
99
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Готова за употреба, нискоемисионна, 
2-компонентна емулсия - грунд, която 
се използва като паро-пропусклив 
основен слой преди полагането на 
епоксидния цимент KLB-System Epoxy 
EC 600 C

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.180	–	0.250	kg/	m2			на	

слой

A	:	B		=	1	:	2

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.06	kg/l

12	kg

EC	625	Grund		2-компонентен	епоксиден	грунд	за	епокси	цимент	EC	600C

EC
	6
25

	

СИСТЕМА	ОТ	ЕПОКСИДЕН	ЦИМЕНТ

Саморазливен 2-компонентен 
епоксиден циментов разтвор. Използва 
се като изравнителен  и намаляващ 
скоростта на осмозата, междинен 
слой, специално за реконструкция 
и възстановяване на търговски и 
индустриални площи. Комбинира се 
със специалният за целта, грунд EC 625, 
който се нанася преди полагането на 
епоксидния цимент.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

2	kg/	m2		/mm	Препоръчит.	

дебелина	3	-6	mm

A	:	B		=	100	:	18

**	12	-	16	часа	при		20	°C

**	2.1	kg/l

25	kg

EC	600	C	2-компонентен	епокси	циментов	разтвор

EC
	6
00

	C
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Нискоемисионно, устойчиво на 
въздействието на светлината, 
еластично 2-компонентно 
полиуретаново покритие. Не 
пожълтява, за площи с високи 
изисквания относно изгледа на 
покритието оптически, т. е. за офиси 
и пространства за презентации. 
С акредитация за използване в 
пространства за развлечение и отдих от 
DIBt /Немския институт за строителни 
технологии/.

Устойчиво на пожълтяване!

Цветно, електропроводимо, еластично 
2-компонентно полиуретаново 
покритие с добра устойчивост на 
киселини. Използва се  в комбинация 
с епоксидния грунд с висока  
електропроводимост EP799 и в 
зависимост от изискванията, с PU 
881 EL + като завършващо покритие. 
Подходящо за повърхности, податливи 
на деформации като асфалтови 
замазки.

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.20	–	1.40	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	2	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.30	kg/l

**	1.90	–	2.30	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.43	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

PU	410	Еластично	2-компонентно	полиуретаново	покритие,	цветно,	с	устойчивост	на	цвета	на	
светлината

PU	413	EL+	Проводимо,	еластично	2-компонентно	полиуретаново	разливно	покритие,	цветно,	

PU
	4
10

PU
	4
13

	E
L+

Не съдържащо разтворител, цветно, 
разливно полиуретаново покритие 
за гладки подове. Подходящо 
за повърхности, податливи на 
деформации като  асфалтови замазки .
С акредитация за използване в 
пространства за развлечение и отдих от 
DIBt /Немския институт за строителни 
технологии/.

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.40	–	1.50	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	5	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.45	kg/l

30	kg	

12	kg	

PU	420	Еластично	2-компонентно	полиуретаново	разливно	покритие,	цветно,

PU
	4
20

ПОЛИУРЕТАНОВИ	ПОКРИТИЯ

С ниска вискозност, не съдържащо 
разтворител, цветно, разливно 
полиуретаново покритие за 
гладки подове, грапави покрития 
и уплътнителни слоеве - хастари. 
Подходящо за повърхности, податливи 
на деформации като  асфалтови 
замазки или дървени субстрати. Може 
да се пълни!

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.40	–	1.50	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	5	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.50	kg/l

30	kg	

12	kg	

PU	421	Еластично	2-компонентно	полиуретаново	разливно	покритие,	цветно,

PU
		4
21
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Еластична, 2-компонентна 
полиуретанова система за свързващо 
уплътняване – надмостване. За зони 
с леко натоварване. Със сертификат 
за оценка на съответствието – General 
Appraisal Certificate (abP)

Не устойчива на пожълтяване!

Не съдържащ разтворител, 
полиуретанов свързващ агент в 
естествен цвят, за еластичен разтвор и 
разливни покрития върху повърхности, 
податливи на деформации.

Не устойчив на пожълтяване!

Еластично, тиксотропно 2-компонентно 
полиуретаново лепило за монтаж на 
разл. части, покрития и изолация под 
еластични 2-компонентни покрития 
върху абсорбантни и не абсорбантни 
повърхности

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.30	–	1.50	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	6	:	1

**	24	-	28	часа	при		20	°C

**	1.42	kg/l

**	0.25		–	0.40	kg/	m2	/	mm

A	:	B		=	100	:	40

**	24	-	28	часа	при		20	°C

**	1.02	kg/l

**	0.45	–	0.80	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	7	:	1

**	12	-	24	часа	при		20	°C

**	1.61	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

24	kg	

8	kg	

PU	426	Много	еластично	2-компонентно	полиуретаново	покритие,	цветно,

PU	427	Еластичен,	не	цветен	2-компон.	полиуретанов	свързващ	агент

PU	493	K	2-компонентно	полиуретаново	лепило	

PU
		4
26

PU
		4
27

PU
		4
93

	K

Разливно, нискоемисионно, 
полиуретаново покритие за гладки, 
еластични покрития. Подходящо като 
покритие върху подготвена основа или 
в комбинация с еластичния междинен 
слой PU 30 Silent. Комбинирането на 
тези две покрития създава уютни, 
много удобни за стъпване подове с 
добра шумоизолация при удар до 11 dB. 
PU 425 Comfort e наличен в различни 
цветове. Материалът не е устойчив на 
пожълтяване, поради, което трябва да 
бъде запечатан /т.е върху него плътно 
да се нанесе защитно покритие/ с PU 
806 E.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

**	1.40	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	100	:	25

**	24	-	28	часа	при		20	°C

30	kg	

10	kg	

PU	425	Comfort		Еластично	2-компонентно	полиуретаново	покритие,	цветно,

PU
		4
25

	C
om

fo
rt

Разливно, нискоемисионно, еластично 
полиуретаново покритие за подове 
с увеличен за ходене комфорт/
Comfort floors/ и намалено ниво на 
звука /при динамично въздействие 
върху тях, както и ниско ниво на 
шума в съответното пространство. 
Еластичното покритие може да се 
комбинира с декоративен завършващ 
слой PU 425 Comfort (ISPL ниво на 
звука при удар до степен 11 dB) или с 
непроменящото се от светлината PU 410 

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1	kg/	m2		/	mm	Препоръчит.	

Дебелина	3.5	mm

A	:	B		=	3	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	0.99	kg/l	

24	kg	

10	kg	

PU	430	Silent	2-компонентeн	полиуретанов	междинен	слой	за	удобни	подове/подовете	Comfort

PU
		4
30

	S
ile
nt
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Устойчива на въздействието на 
светлината, не съдържаща разтворител, 
бързо съхнеща, полиуретан смола за 
прозрачен завършващ и запечатващ 
слой на покрития от цветен пясък. 
Подходяща за грапави, устойчиви 
на хлъзгане покрития в мокри 
помещения, като запълваща порите, 
запечатка и като гланцово покритие 
за декоративни, и подове от мозайка в 
търговски и индустриални площи.    

Еластична, 2-компонентна 
полиуретанова система за свързващо 
уплътняване – надмостване. За зони 
с леко натоварване. Със сертификат 
за оценка на съответствието – General 
Appraisal Certificate (abP)

Не устойчива на пожълтяване!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.6	–	0.9	kg/	m2	

A	:	B		=	100	:	55

**	5		-	6	часа	при		20	°C

**	1.7	kg/l	

**	1.30	–	1.50	kg/	m2		/	mm

A	:	B		=	6	:	1

**	24	-	28	часа	при		20	°C

**	1.42	kg/l

25	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

PU	475	Special	Непроменящо	се	от	светлината	2-компонентно	полиуретаново	защитно	покритие

PU	426	Много	еластично	2-компонентно	полиуретаново	покритие,	цветно,

PU
		4
75

	S
pe

ci
al

			
	P
U
		4
26

Не съдържащо разтворител, гъвкаво, 
разливно 2-компонентно покритие 
от епоксидна смола. Използва се за 
уплътняване на гъвкави междинни 
слоеве, както и като енерго-еластичен 
разтвор за запълване на фуги с малко 
движение. Особено за уплътняване под 
кухненски плотове. 

Еластична уплътнителна лента с 
широчина 12 см за издигащите се във 
височина компоненти(под-стена). Лепи 
се със запечатка/защитно покритие. 
Подходяща за епоксидни смоли и 
полиуретан.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.30	–	1.50	kg/	m2			/mm

A	:	B		=	6	:	1

**	24	-	28	часа	при		20	°C

**	1.42	kg/l

30	kg	

10	kg	

50	мл

EP	290	Flex	Гъвкаво	покритие	и	уплътнителен	разтвор/състав,	цветно

DB	1200	Еластична	уплътнителна	лента		12	см	широка,	50	мл

EP
	2
90

	F
le
x	

D
B	
12

00
	

Еластично приспособление за 
уплътняване на елементи на пода. 
Полага се със защитно покритие – 
запечатка.  Подходящо за епоксидни 
смоли и полиуретан.

Кутия		 10	бр.

DB	1210	Уплътнителна	шапка	за	подови	отвори	размер	35	х	35	см

D
B	
12

10

(ISPL ниво на звука при удар до степен 
9 dB). Подходящо за висококачесвени 
подове в търговски и площи за 
развлечение, и отдих.
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Еластично приспособление за 
уплътняване на елементи в стените 
Полага се със защитно покритие – 
запечатка.  Подходящо за епоксидни 
смоли и полиуретан.

Еластичен вътрешен ъгъл за 
възходящи елементи (под-стена). 
Полага се със защитно покритие – 
запечатка

Еластичен външен ъгъл за възходящи 
елементи (под-стена). Полага се със 
защитно покритие – запечатка.  

Кутия		 25	бр.

Кутия		 25	бр.

Кутия		 25	бр.

DB	1220	Уплътнителна	шапка	за	стенни	отвори	за	вертикални	тръби	с	гнезда	
размер	12	х	12	см

DB	1230	Приспособление	за	свързване	и	уплътняване	на	вътрешни	ъгли

DB	1240	Приспособление	за	свързване	и	уплътняване	на	външни	ъгли

D
B	
12

20
D
B	
12

30
		

D
B	
12

40
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Висококачествено 3-компонентно 
полиуретан бетон покритие за слоеве 
с дебелина 9 мм. Нанася се с  гребло. За 
подове в мокри помещения, подложени 
на въздействието на гореща вода и 
химикали. PU-CONCRETE 4011 осигурява 
тествана за устойчивост на хлъзгане 
повърхност в мокри помещения със 
степен R11.

Налично в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив
Състои се от  PU-CONCRETE 4 000 А+В +  
PU-CONCRETE 4010 компонент С

Разход

Смесване	

Време	на	втвърдяване	

Плътност	А+В

**	16	–	20	kg/	m2	

A	:	B		:	С	=	3.25	:	3.25	:	26.0

**	8	-	10	часа	при		20	°C

**2.02	kg/l	

32.50	kg	

65.00	kg	

PU-CONCRETE	4011	Grip		3-компонентно	полиуретан	бетон	покритие,	устойчиво	на	хлъзгане,	
цветно

PU
-C
O
N
CR

ET
E	
40

11
	G
ri
p	
	

Висококачествено 3-компонентно 
полиуретан бетон покритие за 
слоеве с дебелина 6 мм върху 
много силно деформирани подове 
в мокри помещения, подложени на 
въздействието на гореща вода и 
химикали. PU-CONCRETE 4006 може 
да се използва като гладко или анти-
хлъзгащо покритие. Особено подходящо 
за хранителната промишленост.

Налично в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив
Състои се от  PU-CONCRETE 4 000 А+В +  
PU-CONCRETE 4006 компонент С

Разход

Смесване	

Време	на	втвърдяване	

Плътност	А+В

**	10	–	14	kg/	m2		

A	:	B		:	С	=	3.25	:	3.25	:	20.0

**	8	-	10	часа	при		20	°C

**	1.96	kg/l	

26.50	kg	

53.00	kg	

PU-CONCERETE	4006	Хим.	устойчиво	здраво	3-компонентно	полиуретан	бетон	покритие,	6	мм,	
цветно	

PU
-C
O
N
CR

ET
E	
40

06

Висококачествено 3-компонентно 
полиуретан бетон покритие за 
слоеве с дебелина 9 мм върху 
много силно деформирани подове 
в мокри помещения, подложени на 
въздействието на гореща вода и 
химикали. PU-CONCRETE 4009 може 
да се използва като гладко или анти-
хлъзгащо покритие. Особено подходящо 
за хранителната промишленост.

Налично в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив
Състои се от  PU-CONCRETE 4 000 А+В +  
PU-CONCRETE 4006 компонент С

Разход

Смесване	

Време	на	втвърдяване	

Плътност	А+В

**	16	–	20	kg/	m2		

A	:	B		:	С	=	3.25	:	3.25	:	24.0

**	8	-	10	часа	при		20	°C

**	2.02		kg/l	

Кофи	за	комбиниране	30.50	kg	

Кофи	за	комбиниране	61.00	kg	

PU-CONCRETE	4009		Хим.	устойчиво	здраво	3-компонентно	полиуретан	бетон	покритие,	9	мм,	
цветно

PU
-C
O
N
CR

ET
E	
40

09

ПОКРИТИЯ	ОТ	ПОЛИУРЕТАН-БЕТОН
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Устойчив 3-компон. полиуретан 
бетон разтвор за вдлъбнати и 
триъгълни корнизи в комбинация 
с полиуретан бетон покритията на 
KLB. За мокри помещения подложени 
на въздействието на топла вода и 
химикали.

Наличен в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив

3-компон. полиуретан бетон 
запечатващ топ за грапави /посипани с 
кварц покрития.

Наличен в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив

3-компонентно полиуретан бетон 
защитно покритие/запечатка за 
грапави /посипани с кварц покрития.

Наличен в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	2.2	–	2.8	kg/	linear	m		

A	:	B	:	С	=	1.0	:	1.0	:	13.0

**	10	-	14	часа	при		20	°C

**	2.12	kg/l		

**	0.4	–	0.5	kg/	m2	

A	:	B	:	С	=	1.8	:	2.2	:	1.4

**	16	-	24	часа	при		20	°C

**	1.3	kg/l	

**	0.65	–0.90	kg/	m2	

A	:	B	:	С	=	2.0	:	2.0	:	3.6

**	16	-	24	часа	при		20	°C

**	1.53	kg/l	

15.10	kg	

5.60	kg	

7.60	kg	

PU-CONCRETE	4012	Stable	Хим.	устойчиво	здраво	3-компонентен	полиуретан	бетон	за	
вдлъбнати	и	триъгълни	корнизи,	цветен

PU-CONCRETE	4050	Base	Coat	3-компонентен	полиуретан	бетон	грунд	,	като	компонент	от	
системата	на	полиуретан	бетоновите	покрития

PU-CONCRETE	4080	Sealer	3-компонентно	полиуретан	бетон	защитно	покритие,	като	компонент	
от	системата	на	полиуретан	бетоновите	покрития,	цветно

PU
-C
O
N
CR

ET
E	
40

12
			
	P
U
-C
O
N
CR

ET
E	
40

50
PU
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O
N
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ET
E	
40

80

Течна, пластична, не съдържаща 
разтворител 2- компонентна 
полиуретанова фугираща смес 
за заливане по-специално на 
компенсаторни и съединителни фуги с 
малко движение. Особено подходяща 
за покрития от PU-бетон. С добра 
износоустойчивост и висока устойчивост 
на темепература и химикали. Както всяка 
фугираща смес на основа полиуретан, ще 
даде леко отклонение в цвета, без това да 
промени по никакъв начин техническите 
ѝ свойства.
Налична в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

A	:	B		=	100	:	15

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	35	%

**	1.45	kg/l

1	kg	

PU	465	LQ	2-компон.	фугираща	смес	за	заливане	на	съединителни	и	компенсаторни	фуги	за	
PU-бетон,	цветна	

PU
	4
65

	L
Q
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Цветна 2-компонентна полиуретанова 
фугираща смес за компенсаторни и 
съединителни фуги с малко движение, 
пастообразна, пластична, не съдържаща 
разтворител.  Особено подходяща 
за покрития от PU-бетон. С добра 
износоустойчивост и висока устойчивост 
на темепература и химикали. Както всяка 
фугираща смес на основа полиуретан, ще 
даде леко отклонение в цвета, без това да 
промени по никакъв начин техническите 
ѝ свойства.

Налична в следните цветове: Беж, 
червен, зелен, сив

Бял, ръбест, специален гранулат за анти-
хлъзгащи покрития. Износоустойчив, 
особено подходящ за  PU-бетон и други 
устойчиви на хлъзгане покрития. 

Зърнометрия – 0.5/1.0 мм
Зърнометрия – 0.6/1.2 мм

Разход

Смесване	

Време	на	втвърдяване	

Плътност	А+В

A	:	B		=	100	:	15

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	35	%

**	1.45	kg/l

1	kg	

			Торба																		25	кг

PU	465	2-компон.	фугираща	паста	за	съединителни	и	компенсаторни	фуги	за	PU-бетон,	цветна	

БЯЛ	КОРУНД		-	Специален	гранулат	за	анти-хлъзгащи	покрития

PU
	4
65
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Нисковискозен, бързо съхнещ 
2-компонентен акрилен грунд за 
покрития от акрилна смола. Подходящ, 
също, за използване като бързо съхнещ 
грунд, преди полагането на епоксидни 
покрития с поръсване на пясък 
между отделните слоеве, както и за 
възстановяване на пукнатини.

Поръчвайте втвърдяващия компонент 
отделно. Само опаковките от 1 кг 
съдържат втвърдител!

Разход	при	използване	

като	грунд

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.35	–	0.45		kg/m²		

A	:	B	=	100	:	2	-	7

**	20	–		40	мин.		при		20	°C

**	1.01	kg/l		

				190	kg	

25	kg

10	кг

12	бр.	х	1	кг

AC	20	Бързо	съхнеща	акрилна	смола	за	грундове

AC
	2
0

АКРИЛНИ	СМОЛИ

Бързо съхнеща, еластична 
2-компонентна акрилна смола за 
покрития, по-специално за грапави 
покрития в мокри помещения. За тази 
цел добавете пигменти и KLB-Пясък 2/1, 
както и втвърдител.
Зоните, поръсени с (цветен) пясък, 
трябва да се запечатат със защитното 
покритие KLB-SYSTEM ACRYLIC AC 826.

Поръчайте втвърдяващият компонент 
отделно!

Бързо съхнеща, еластична 
2-компонентна акрилна смола за 
гладки покрития, с или без добавка на 
декоративен чипс.  Добавят се пигменти 
и KLB-Пясък 2/1, както, и втвърдител.
Гладките акрилни покрити трябва да се 
запечатват със защитното покритие KLB-
SYSTEM ACRYLIC AC 820, не цветно. 

Поръчайте втвърдяващият компонент 
отделно!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.20	–	3.00	kg/	m²		

A	:	B	=	100	:	2	-	6

**	30	-	60	мин.	при		20	°C

**0.99	kg/l		

**	1.20	–	3.00	kg/	m²		

A	:	B	=	100	:	2	-	6

**	40	-	60	мин.	при		20	°C

**0.99	kg/l		

200	кг

25	kg

10	kg	

200	кг

25	kg

10	kg	

AC	313	2-компонентна	акрилна	смола	за	покрития,	не	цветна

AC	320	2-компонентна	акрилна	смола	за	саморазливни	гладки	покрития

AC
	3
13

AC
	3
20

Бързо съхнеща, 2-компонентна 
покривна акрилна смола за 
саморазливни междинни слоеве, метал 
и еластични субстрати. 

Поръчайте втвърдяващият компонент 
отделно!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.50	–	2.30	kg/m²		

A	:	B	:	С	=	100	:	1	:	5

**	30	–	60	мин.	при		20	°C

**	1.00	kg/l		

200	кг

25	kg

10	kg	

AC	390	2-компонентна	акрилна	смола	за	еластични	покрития,	не	цветна

AC
	3
90
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Нисковискозна, бързо съхнеща 
2-компонентна акрилна смола, която 
се използва за запечатване както 
на гладки подове, така и на грапави 
подове, поръсени с декоративен чипс 
или с кварцов пясък. Много леко 
пожълтява. Особено подходяща за 
сухи пространства на закрито.

Поръчайте втвърдяващият компонент 
отделно!

Нисковискозна, бързо съхнеща 
2-компонентна акрилна смола, 
която се използва за запечатване на 
грапави антихлъзгащи подове в мокри 
помещения. Много леко пожълтява. 
Особено подходяща за пространства 
на закрито.

Поръчайте втвърдяващият компонент 
отделно!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.40	–	0.60	kg/	m²		

A	:	B	=	100	:	1	-	4

**	30	-	60	мин.	при		20	°C

**1.01	kg/l		

**	0.40	–	0.60	kg/	m²		

A	:	B	=	100	:	1	-	4

**	30	-	60	мин.	при		20	°C

**1.01	kg/l		

190	кг

25	kg

10	kg	

190	кг

25	kg

10	kg	

AC	820	2-компонентно	акрилно	защитно	покритие	-	запечатка,	не	цветна		

AC	826	2-компонентно	акрилно	защитно	покритие	-	запечатка,	не	цветна		

AC
	8
20

	
AC

	8
26

Бързо съхнещ, 2-компонентен разтвор 
от акрилна смола.Използва се за 
ремонт на бетон и за изравнителни 
слоеве с дебелина от 3 до 20 мм  върху 
минерални повърхности. Лесен за 
работа, бързо съхнещ,. Устойчив на 
механично натоварване след 2 часа.

Сива 2 компонентна свързваща смола 
за пластично запълване на оформени в 
бетона фуги. Готова за употреба, бързо 
стягаща, може да се шлайфа, с включен 
компонент – втвърдител.

Ниско вискозна, бързо втвърдяваща 2 
комп. акрилна смола за възстановяване. 
Използва се за пукнатини в замазки и за 
дребни увреждания по повърхността.
Поръчвайте втвърдяващия компонент 
отделно. Само опаковките от 1 кг 
съдържат втвърдител!

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Смесване

Време	на	изсъхване

Плътност	А	+	В

**	2.00	kg/	m²/mm		

A	:	B	=	1	:	7.5	-	8

**	1	-	2	часа	при		20	°C

**2.01	kg/l		

**	20	–	40	мин.	при		20	°C

**	1.65	kg/l

A	:	B	=	100	:	2	-	4

**	1	час	при		20	°C

**	1.00	kg/l

	25	kg	

		12x1	kg

							1	kg	

15.10	kg	

AC	357	Готов	за	употреба	разтвор	от	2-компонентна	акрилна	смола

AC	395	2	комп.	акрилна	смола	за	фугиране

AC	1280	2	комп.	акрилна	смола	за	възстановяване

AC
	3
57

AC
	3
95

AC
	1
28

0

Втвърдител за акрилни смоли.
За постигане на отлични резултати, 
съблюдавайте указаното за добавяне 
количество

Разход **	1	–	5%	на	смола		 						25		kg	

5	kg

0.4	kg

AC		-	Втвърдител	за	акрилни	смоли

АС
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тв
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Не съдържащ разтворител, 
2-компонентен епоксиден 
електропроводим слой. Използва се 
в системите за електропроводими 
покрития. Лесна за работа епоксидна 
емулсия. За KLB-System Epoxy EP 211 ESD да 
се използва специално предназначеният 
електропроводим EP 799 ESD.

Електропроводимо, 2-компонентно 
разливно епоксидно покритие за 
гладки подове. Използва се само в 
комбинация с  KLB-System Epoxy EP 
799. За електростатично отделяне/
разтоварване да се използва само KLB-
System Polyurethane PU 881 EL + като 
горно защитно покритие.  

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.10	–	0.14	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	4

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.08	kg/l

**	1.90	–	2.30	kg/	m2				

A	:	B	=	5	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.65	kg/l		

10	kg	

30	kg	

12	kg	

EP	799	Conductive	Base	Coat		Епоксиден	грунд	с	висока	електропроводимост

EP	200	EL	+	Електро-проводимо	епоксидно	покритие,	цветно

EP
	7
99

	C
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e
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ЕЛЕКТРОПРОВОДИМИ	ПОКРИТИЯ

Готово за употреба, не съдържащо 
разтворител, електропроводимо 
2-компонентно епоксидно подово  
покритие за зони с повишени изисквания 
към за електростатично разтоварване 
и устойчивост на преход/преходна 
устойчивост. Подходящо за ESD – в 
съответствие с DIN EN 61340-4-5-1/2,  DIN 
EN 61340-4-5,  DIN EN 61340-4-5-1, както 
и изискване за преходна устойчивост, 
съгласно VDE 0100-600. Използва се в 
комбинация със специално проводимо 
покритие  KLB-SYSTEM ЕPOXY ЕЗ 799 ЕSD.

Не съдържащо разтворител, 
2-компонентно епоксидно 
електропроводимо покритие. Продукт 
от системата KLB-SYSTEM ЕPOXY ЕР 211 
ЕSD за ЕSD-проводими подови покрития 
с дефинирана/определена преходна 
устойчивост.      

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	1.80	–	2.20	kg/	m2				

A	:	B	=	5	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.37	kg/l		

30	kg	

12	kg	

						10	kg	

EP	211	ESD	Електро-проводимо	покритие,специално	за	площи	с	електростатично	отделяне,	
цветно

EP	799	ESD	Електро-проводим	грунд	за	EP	211	ESD	

EP
	2
11
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Електропроводимо, химически 
устойчиво покритие за колекторни 
канализации/колектори на отпадни 
води, съгласно Закона за водните 
ресурси. С акредитация от надзора 
на обекти. Подходящо за изолирани/
защитени срещу експлозия зони.

Висококачествено 2-компонентно 
разливно епоксидно покритие с 
отлична химическа устойчивост. Слоеве 
от 1.5 – 2.5 мм. Електропорводимо само 
в комбинация с високо проводимия 
грунд KLB-System Epoxy EP 799

Не съдържащо разтворител, цветно 
разливно покритие. Използва се  в 
комбинация с електропроводимия 
грунд EP799

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	2.40	–	2.60	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

**	2.40	–	2.60	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	14	-	18	часа	при		20	°C

**	1.60	kg/l

**	2.60	–	3.00	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	10

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.76	kg/l

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

30	kg	

11	kg	

EP	280	WHG	Електро-проводимо,	химически	устойчиво	покритие,	цветно

EP	285	EL+	Химически	устойчиво,	електро-проводимо,	2-компонентно	покритие,	цветно

P	785	EL	+	Електропроводимо	водо-паро-пропускливо	разливно	покритие,	цветно

EP
	2
80

	W
H
G

EP
	2
85

	E
L+

EP
	7
85

	E
L	
+	

Електропроводимо, цветно 
2-компонентно епоксидно защитно 
покритие с ниско съдържание на 
разтворители. Мат запечатка за EP 785 
EL+

Цветно, електропроводимо, еластично 
2-компонентно полиуретаново 
покритие с добра устойчивост на 
киселини. Използва се  в комбинация 
с епоксидния грунд с висока  
електропроводимост EP799 и в 
зависимост от изискванията, с PU 
881 EL + като завършващо покритие. 
Подходящо за повърхности, податливи 
на деформации като  асфалтови 
замазки.

Не устойчиво на пожълтяване!

Проводимо 2-компонентно 
полиуретаново защитно покритие на 
основа разтворители за употреба върху 
полиуретанови и епоксидни покрития. 
Пригодно също за електростатично 
отделяне/разтоварване.

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.15	–	0.18	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	2

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.24	kg/l

**	1.90	–	2.30	kg/	m2			

A	:	B		=	4	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.43	kg/l

**	0.12	–	0.15	kg/	m2

A	:	B	=	4	:	1

**	12	-	14	часа	при		20	°C

**	1.31	kg/l		

10	kg	

30	kg	

10	kg	

10	kg	

EP	790	EL	+	Електропроводимо	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие,	мат	ефект,	
цветно

PU	413	EL+	Проводимо,	еластично	2-компонентно	полиуретаново	разливно	покритие,	цветно

PU	881	EL+	Проводимо,	2-компонентно	полиуретаново	защитно	покритие,	мат,	цветно,

EP
	7
90
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Еднокомпонентен, готов за употреба 
импрегнатор за повърхности на 
циментова основа, като бетон. 
Предназначен главно за създаване 
на гладки бетонови повърхности с 
висококачествен безцветен завършек. 
Подходящ също за груби бетонни 
паважни плочи 

Безцеветна  2-компонентна епоксидна 
емулсия с ниска емисия за матов 
завършек на епоксидни покрития - 
запечатка.
С акредитация от DIBt – Немския институт 
за строителни технологии за използване 
в пространства за развлечение и отдих.

10	kg

25	kg	

10	kg	

5	kg	

BI	960	1-компонентен	импрегнатор	на	база	полимер-силикат

EP	705	E	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие	–	мат	запечатка	с	ниска	емисия	на	
летливи	органични	съединения

BI
	9
60

EP
	7
05

	E

Разход

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.08	–	0.15	kg/			m2	

**	1	-	2	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l		

**	0.12	–	0.18	kg/	m2		

A	:	B	=	2	-	3

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.07	kg/l		

ЗАЩИТНИ	ПОКРИТИЯ	И	ИМПРЕГНАТОРИ

2-компонентна епоксидна смола - 
емулсия. Безцветен импрегнатор за 
минерални повърхности като бетон, 
замазки и трудни за покриване субстрати. 
Разреждащ се с вода, концентрат.

Не съдържаща разтворител, на водна 
основа, матова 2-компонентна емулсия 
от епоксидна смола, която се използва 
като защитно покритие за индустриални 
и търговски площи, подложени на леко 
натоварване. Разрежда се с вода.
С DIBt /Немския институт за строителни 
технологии/ акредитация за използване 
в пространства за развлечение и отдих.

30	kg	

12	kg	

25	kg	

10	kg	

EP	722	E	2-компонентна	епоксидна	смола	–	емулсия,	неоцветена

EP	740	E	2-компонентна	епоксидна	емулсия	–	защитно	покритие,	полу	мат,	цветно

EP
	7
22

	E
	

EP
	7
40

	E
	

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.04	–	0.10	kg/	m2			

1	кг	смола	:	0,5-1	л	вода	

A	:	B		=	1	:	2

**	18	-24	часа	при		20	°C

**	0.25	–	0.35	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	5

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.32	kg/l

Цветна 2-компонентна епоксидна 
емулсия с ниска емисия за матов 
завършек на епоксидни покрития -  
запечатка.
С акредитация от DIBt – Немския институт 
за строителни технологии за използване 
в пространства за развлечение и отдих

25	kg	

10	kg	

EP	706	E	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие	–	цветна	мат	запечатка	с	ниска	емисия	
на	летливи	органични	съединения

EP
	7
06

	E
	 Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.12	–	0.18	kg/	m2		

A	:	B	=	2	-	3

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l		



Продукт Технически данни Видове опаковки

Page 31

Нискоемисионна, гланцова, 
2-компонентна емулсия от епоксидна 
смола, която се използва като защитно 
покритие за индустриални и търговски 
площи, подложени на леко натоварване. 
Съвременна технология на водна 
основа. Не съдържа разтворител. Нанася 
се с валяк. Разрежда се с вода.

25	kg	

10	kg	

EP	750	E	Нискоемисионна	2-компонентна	епоксидна	емулсия	–	защитно	покритие,	гланцова,	
цветна

EP
	7
50

	E
	

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

**	0.20	–	0.30	kg/	m2			

A	:	B		=	1	:	5

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.35	kg/l

2-компонентна епоксидна запечатка 
на основа разтворители с гел 
консистенция. За запечатване с мат 
ефект на индустриални площи с голямо 
натоварване. Отлична химическа 
устойчивост.

2-компонентна епоксидна запечатка 
на основа разтворители с гел 
консистенция. За запечатване с мат 
ефект на индустриални площи с голямо 
натоварване. Отлична химическа 
устойчивост 

**	0.13	–	0.18	kg/	m²		

A	:	B	=	4	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.02	kg/l		

**	0.13	–	0.18	kg/	m²		

A	:	B	=	4	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.11	kg/l		

25	kg	

10	kg	

25	kg	

10	kg	

EP	860	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие	–	гел	запечатка,	неоцветено	

EP	861	2-компонентно	епоксидно	защитно	покритие	–	гел	запечатка,	цветно

EP
	8
60

EP
	8
61

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Нискоемисионно, неоцветено, 
устойчиво на светлина, 2 компонентно 
матово защитно покритие на основата 
на висококачествена полиуретан-
дисперсна система.
Лесно за нанасяне. Може да се използва 
като завършващо мат покритие. 
Тествано по метода за съдържание 
на емисии от AgBB – Немския 
Институт за строителни технологии 
емисии. Класифицирано като много 
нискоемисионно. С акредитация 
от DIBt – Немския институт за 
строителни технологии за използване 
в пространства за развлечение и отдих.

Нискоемисионно, цветно, устойчиво 
на светлина, 2 компонентно матово 
защитно покритие на основата 
на висококачествена полиуретан-
дисперсна система.
Лесно за нанасяне. Може да се 
използва като завършващо мат 
покритие. Тествано по метода за 
съдържание на емисии от AgBB 

**	0.12	–	0.16	kg/			m²			

			A	:	B	=	100	:	13.6

**	12	-	14	часа	при		20	°C

**	1.06	kg/l		

**	0.14	–	0.18	kg/			m²			

				A	:	B	=	100	:	13.6

**	12	-	14	часа	при		20	°C

10	kg	

5	kg	

10	kg	

5	kg	

PU	805	E	Нискоемисионно,	щадящо	околната	среда	2-компонентно	защитно	покритие,	мат

PU	806	E	Нискоемисионно,	щадящо	околната	среда	2-компонентно	матово	защитно	покритие,	
цветно

			
PU

	8
05

	E
		P
U
	8
06

	E

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	
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Неоцветено, 2-компонентно матово 
защитно покритие на основа 
полиуретан. Добра устойчивост на 
механично натоварване. Много добра 
устойчивост на атмосферни влияния, 
както и устойчивост на светлина. 
Съдържа разтворители.

**	0.12	–	0.18	kg/			m²			

							A	:	B		=	4	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l		

30	kg	

10	kg	

5		kg	

PU	880	2-компонентно	защитно	покритие,	мат,	неоцветено

PU
	8
80

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване	

Плътност	А+В

Цветно, 2-компонентно матово защитно 
покритие на основа полиуретан. Добра 
устойчивост на механично натоварване. 
Много добра устойчивост на атмосферни 
влияния, както и устойчивост на 
светлина. Съдържа разтворители.

30	kg	

10	kg	

PU	881	2-компонентно	защитно	покритие,	мат,	неоцветено

			
PU

	8
81

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване

Плътност	А+В

	

**	0.12	–	0.18	kg/			m²			

							A	:	B		=	5	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.15	kg/l	

– Немския Институт за строителни 
технологии емисии. Класифицирано като 
много нискоемисионно. С акредитация 
от DIBt – Немския институт за строителни 
технологии за използване в пространства 
за развлечение и отдих.

Неоцветено, полу-гланцово 
2-компонентно защитно покритие 
на основа полиуретан. Много добра 
устойчивост на атмосферни влияния, 
както и устойчивост на светлина. 
Напречно свързване и висока 
износоустойчивост. Фино текстурирана 
повърхност. Съдържа разтворители.

Цветно, полу-гланцово 2-компонентно 
защитно покритие на основа полиуретан. 
Много добра устойчивост на атмосферни 
влияния, както и устойчивост на 
светлина.  Напречно свързване и 
висока износоустойчивост. Регулирана 
тиксотропност, която в резултат дава 
фино текстурирана повърхност.  
Съдържа разтворители

30	kg	

10	kg	

30	kg	

10	kg	

PU	882	2-компонентно	защитно	покритие,	полу-гланц,	неоцветено

PU	883	2-компонентно	защитно	покритие,	полу-гланц,	цветно

	P
U
	8
82

PU
	8
83

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване

Плътност	А+В

	

Разход

Смесване	

Време	на	изсъхване

Плътност	А+В

	

**	0.15	–	0.18	kg/			m²			

							A	:	B		=	3	:	1

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.05	kg/l	

**	0.15	–	0.18	kg/			m²			

							A	:	B		=	10	:	3

**	18	-	24	часа	при		20	°C

**	1.10	kg/l	
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Разредител и средство за отстраняване 
на  епоксидни смоли.
Силно възпламеним.

Не е подходящ за полиуретанови 
смоли!

Разредител и  средство за отстраняване 
на  полиуретанови смоли. Може да се 
използва като почистващ агент и за 
епоксидни смоли.
Възпламеним.

	+	12	°C

			F		(Силно	възпламеним)

**	0.79	g/cm³

+	40	°C

Xn		(Вреден	за	здравето)

N	(Вреден	за	околната	

среда)

**	0.92	g/cm³

10	lt	

10	lt	

VR	24	Разредител	и	почистващ	агент	за	епоксидни	смоли

VR	28	Разредител	и	почистващ	агент	за	полиуретанови	смоли

VR
	2
4	

VR
	2
8	

Точка	на	запалване

Индикатор	

																													Плътност			

Точка	на	запалване

Индикатор	

																													

Плътност			

Концентрирана смес за почистване на 
индустриални подове. Широка гама 
приложения. Не разяжда подовите 
покрития.

Концентрат за почистване на остатъци 
от нефтени продукти, смазки и машинни 
масло, преди полагането на покрития. 
Използва се в комбинация с епоксидния 
грунд EP 52 Special и с водоразтворимия 
грунд EP 78.

Висококачествена запечатка за 
поддържане на индустриални и 
търговски площи с голямо натоварване. 
Особено подходяща за водо-паро 
пропускливото покритие EP 785 HS, както 
и за други покрития, с предшестващо 
основно почистване.

10	lt	

5	lt		

1	lt		

10	lt	

10	lt	

5	lt		

1	lt		

PS	25	Почистващ	концентрат	за	индустриални	подове

PS	22	Обезмаслител

PS	88	Запечатка	за	поддържане	на	индустриални	подове

PS
	2
5	

PS
		2
2

PS
	8
8

Висококачествена запечатка за 
поддържане на електропроводими 
индустриални подове. Особено 
подходяща за системата EP 785 EL +.

0.025	–	0.04	l/m²

**	1.01	kg/l

5	lt		

PS	90	Запечатка	за	поддържане	на	електро	проводими		подове

PS
	9
0	

Разход

Плътност	А+В

ПОЧИСТВАЩИ	СРЕДСТВА,	РАЗРЕДИТЕЛИ	И	ДОБВКИ
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Средство за почистване на 
инструментариума, подходящ за 
обработване на покрития от акрилни 
смоли 
Силно възпламеним.

Бяла пудра. Средство за сгъстяване 
на състави за тиксотропни слоеве. 
За употреба върху вертикални 
повърхности, сводове и други такива.

Бяла добавка от фибри. Лесно и 
безпрашно смесване. Идеална за 
епоксидни разтвори.

1	-	5	%

1	-	5	%

10	lt	

10	kg	

1.5	kg	

10	kg	

1.5	kg	

VR	119	Почистващ	агент	за	акрилни	смоли

Тиксотропен	агент	3	Super		-	универсално	средство	за	сгъстяване

Тиксотропен	агент	5	FT	Добавка	от	фибри.		Средство	за	сгъстяване	–	Лесно	за	разбъркване!

VR
	1
19

	
Ag

en
t	3

	S
Ag

en
t		
5	
FT

Дозировка

Дозировка

Мощно средство за почистване на 
инструменти и машини. 
Силно възпламеним.

Не се препоръчва употребата му като 
разредител.

-	4	°C

X		(дразнещ)

F		(Силно	възпламеним)

**	0.81	g/cm³

10	lt	

VR	33			Почистващ	агент	за	епоксидни	смоли

VR
	3
3

Точка	на	запалване

Индикатор	

																								

Плътност			



Продукт Технически данни Видове опаковки

Page 35

Стъкло-мрежа като укрепващ слой 
за покрития от реактивни смоли. 
Използва се в комбинация с KLB-SYSTEM 
EPOXY EP 699S за здрави, хигиенични 
стенни покрития. За стабилизиране и 
премостване. Тегло на единица площ: 
300 g/m².

Самозалепваща се, електропроводима 
медна лента. Използва се за заземяване 
на отвеждащи слоеве.

Ролка		 130	м²

Ролка		 50	м²

Укрепваща	тъкан	VA	125	x	300

Медна	лента	

VA
	3
00

М
ед

Укрепваща тъкан с леко напречно 
свързване. Използва се като слой 
за премостване на системи от 
полиуретанови реактивни смоли 
като  KLB-SYSTEM  PU 425 и PU 426, 
еластичен акрил или от епоксидни 
смоли. Способства свързването. Лесна 
за работа и с висока устойчивост.

Ролка	 50	м²

Укрепваща	тъкан	VA	1050

VA
	1
05

0

Лека, устойчива на скъсване, укрепваща 
тъкан за премостване на пукнатини 
при системите от реактивни смоли от 
полиуретан като  KLB-SYSTEM  PU 425 
и PU 426, еластичен или нееластичен 
акрил или от епоксид. Лека покривност 
на единица площ и лесно полагане във 
флуидна запечатка с  иглен валяк или 
валяк за ламинат.

Ролка	 100	м²

Укрепваща	тъкан	VA	1035

			
VA

	1
03

5

Фибромрежа за полагане на реактивни 
смоли върху стени и подове. Особено 
подходяща за полагане на твърди 
покрития върху стени, като KLB EP 652 W

Ролка	 100	м²

Фибромрежа	VA	1040	

			
VA

	1
04

0

Плътност	 0.075		kg/			m²			

АКСЕСОАРИ
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Висококачествен гранулат за 
увеличаване устойчивостта на 
хлъзгане до клас R10. Използва се като 
добавка към EP 705 E, EP 706 E, EP 740 
E, PU 805 E, PU 806 E и други. Подходящ 
за употреба при безцветни запечатки. 
Дозата варира от 3 – 6 %

Торба	0.75	кг

Кофа	:	5	кг

Антихлъзгаща	добавка	RHX	75

RH
X	
75

Контактната, заземяваща и тестова точка 
са идеалният завършек на проводимите 
покрития. Свързва отвеждащото легло 
с точката на заземяване. Лесен за 
полагане. Може да се използва като 
измервателна точка. Съдържа 1 м 
самозалепваща медна лента.

Висококачествена отливка за метална 
фасета 2” за многократна употреба за 
метални барабани.

1	брой

1	брой

Заземяващ	комплект	с	1	м	медна	лента	

Faucet	Mold	2”

За
зе
м
яв

ащ
	к
ом

лп
ек

т

Стъклени перли за завършващи 
епоксидни покрития с лек анти-
хлъзгащ ефект - клас R9/R10. Прибавят 
се прибилизително 15% перли към 
епоксидната с-ма EP 175 Special.

Средство за поръсване върху покрития 
от епоксидни смоли и полиуретан с цел 
постигане на мат ефект.

				Торба																	25	кг	

				Торба																	25	кг	

Стъклени	перли

Матиращ	агент
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Пигменти в определени цветове за 
оцветяване на покрития от акрилни 
смоли, епоксидни грундове и  покривни 
разтвори.
Добавят се 5 - 10 % към смолата, 
в зависимост от системата и 
изискванията към нея.

Стандартни цветове:
RAL 1001     RAL7001       RAL 7032
RAL 1015     RAL 7015      RAL 7035
RAL 3009     RAL 7023      RAL 7038
RAL 6011     RAL 7030      RAL 7040

Други цветове по избор, срещу 
допълнително заплащане.

Цветни декоративни люспи с размер 
1 мм и 3 мм за поръсване върху 
епоксидни, полиуретанови и покрития 
от акрилни смоли, с цел постигане на 
декоративен ефект.

Налични само в един цвят, а не в 
цветови комбинации.

RAL 1002     RAL 5013       RAL 7030
RAL 1006     RAL 5017       RAL 7035
RAL 1015     RAL 5018       RAL 7037
RAL 1016     RAL 5024       RAL 8024

25	кг

10	кг

1	кг

													Кашон:					20	кг

														Кофа:								10	кг

														Кофа:								1	кг

Цветен	пигмент

Разноцветни	чипсове	(PVC	люспи/частици)

KLB	пигменти		и	разноцветни	чипсове	(PVC	люспи/частици)

RAL 2003     RAL 6016       RAL 9003
RAL 3001     RAL 6021       RAL 9004
RAL 3020     RAL 7004

ПИГМЕНТИ	И	PVC	ЧИПОВЕ
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Смес от кварцов пясък, много често 
използван в комбинация с EP 150 за 
замазки, разтвори за индустриални 
покрития и изравнителни слоеве под 
покрития от реактивни смоли. За слоеве 
с дебелина до 6 мм. Съотношение на 
смесване 8-10 кгпясък: 1 кг епоксидна 
смола.

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

KLB	Пясък-комбинация	1	Смес	от	кварц-пясък	за	разтвори	и	замазки

Стандартна смес от кварцов пясък за 
хастари и добавка за ненапълнени 
системи за покрития на основа епоксидни 
и акрилни смоли, като KLB-SYSTEM EP 99, 
EP 100, VS, AC 313, AC 320, AC 390.

Смес от кварцов пясък до 1 мм за 
устойчиви на хлъзгане RHX-покрития, 
дебели изравнителни слоеве и основни 
слоеве за грапави покрития, както и 
добавка за ненапълнени грундове и 
покрития като KLB-SYSTEM EPOXY EP 30, 
EP 50, EP 55, EP 99 и EP 100 VS.

Смес от кварцов пясък до 1,5 мм за 
устойчиви на хлъзгане RHX-покрития, 
дебели изравнителни слоеве и основни 
слоеве за грапави покрития, както и 
добавка за ненапълнени грундове и 
покрития като KLB-SYSTEM EPOXY EP 30, 
EP 50, EP 55, EP 99 и EP 100 VS.

Пясък за напълване или за поръсване.

Размер на частиците:
0.06 / 0.2 мм
0.1 / 0.3 мм
0.3 / 0.8 мм
0.7 / 1.2 мм 

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

KLB	Пясък-комбинация	2/1	Пълнител	за	изравнителни	слоеве	и	хастари

KLB	Пясък-комбинация	3/1	Пълнител	за		хастари	и	грундове

KLB	Пясък-комбинация	4/1	Пълнител	за		хастари	и	грундове

Кварцов	пясък	за	напълване	или	за	поръсване

КВАРЦОВ	ПЯСЪК
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Бял, специален гранулат за анти-
хлъзгащи покрития. Износоустойчив. 
Особено подходящ за полиуретан бетон 
и други, устойчиви на хлъзгане покрития.

Размер на частиците:
0.5 / 1.0 мм
0.6 / 1.2 мм

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

Бял	корунд		-	специален	гранулат	за	анти-хлъзгащи	покрития

Устойчива на износване, специална 
добавка за фино поръсване.
Размер на частиците:
0.2 / 0.5 мм
0.3 / 0.8 мм
0.7 / 1.2 мм

Торби	от	25	кг

Палет:	1000	кг

Силициев	карбид,	антрацит
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approx.	Ral	1001

approx.	Ral	6011

approx.	Ral	7030 approx.	Ral	7032 approx.	Ral	7032

approx.	Ral	7035 approx.	Ral	7038 approx.	Ral	7040

approx.	Ral	7001 approx.	Ral	7015 approx.	Ral	7016

approx.	Ral	7023

approx.	Ral	1015 approx.	Ral	3009 approx.	Ral	514

Beige

Reseda green

Stone grey Pebble grey Pebble grey

Light grey Agate grey Window grey

Siver grey Slate grey Anthracite grey

Concrete grey

Light ivory Oxide red Pigeon blue

ГАМА	СТАНДАРТНИ	ЦВЕТОВЕ	НА	KLB		ПОКРИТИЯ
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