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Упак. Палета Фасовка

1 К-0   НОРМАЛ
КЛЕЙ  для укладання керамічної плитки та попереднього вирівнювання стін. 

Морозостійкий, пластичний.         
Міш. 48 25 кг

48 25 кг

200 5 кг

3 К-4   ПРЕМІУМ

КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний. Для плитки ґрес, керамо-граніту, 

мозаїки, басейнів, фонтанів, для всіх видів каменю та для підлог з будь-яким 

підігрівом. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

4 К-6   МАРМУР

КЛЕЙ для мармуру, мозаїки та інших світлих порід каменю. На основі білого 

цементу, для "теплих підлог", а також басейнів, фонтанів, цоколів. Для зовнішніх та 

внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

5 К-7   ТЕРМО +160 °С

КЛЕЙ ТЕРМОСТІЙКИЙ для облицювання камінів, печей, димоходів,  до +160°С. На 

основі глиноземного цементу!!! Міш. 48 25 кг

6 К-8   ГРЕС

КЛЕЙ ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ, морозостійкий, водовідпірний для облицювання 

підлог керамогранітом, керамічною плиткою та природнім каменем з 

водопоглинанням < 1%. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. ( під замовлення )
Міш. 48 25 кг

7  К-10 SUPER  FLEX

Полімер-цементний еластичний   клей класу С2 S1 для приклеювання  керамічних та 

гранітних  плит великих та надвеликих розмірів (>600х600 мм) Міш. 48 25 кг

8 К-2   ФАСАД-Нормал КЛЕЙ для приклеювання пінопласту  в системах утеплення фасадів. На основі 

полімерів.          

Міш. 48 25 кг

9 К-2  ФАСАД-Преміум
КЛЕЙ  універсальний для приклеювання  мінвати  та пінопласту в системах 

утеплення фасадів. На основі  полімерів.                             .                           
Міш. 48 25 кг

10
К-23  " SUPER  FACADE       

2 in 1"

КЛЕЙ  універсальний для приклеювання пінопласту, мінвати  та перетяжки 

армуючої сітки в системах утеплення фасадів.   "New" Міш. 48 25 кг

11 К-3  ФАСАД-Нормал 
КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний   з армуючим волокном для 

перетяжки сітки по пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.   
Міш. 48 25 кг

12 К-3  ФАСАД-Преміум 

КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний   з армуючим волокном для 

перетяжки сітки по пінопласту та мінваті в системах утеплення фасадів. На основі 

полімерів.   

Міш. 48 25 кг

13 К-3  ФАСАД-Нормал (Білий)
КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний  з армуючим волокном для 

перетяжки сітки по пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів. 

(Білий, під замовлення )

Міш. 48 25 кг

14 К-3  ФАСАД-Преміум (Білий)

КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний  з армуючим волокном для 

перетяжки сітки по пінопласту та мінваті в системах утеплення фасадів. На основі 

полімерів. (Білий, під замовлення )

Міш. 48 25 кг

15 К-9 БЕТОЛЬ
Клей універсальний  для приклейки  утеплюючих  плит типу "Бетоль" та перетяжки 

сітки  в системах утеплення фасадів. 
Міш. 48 25 кг

16 К-5  КЛАДКА-Нормал
КЛЕЙ для кладки стін та перегородок, з перлітом. Придатний для заповнення швів 

та тріщин. Для  зовнішніх  та внутрішніх  робіт.
Міш. 48 25 кг

17 К-5  КЛАДКА-Преміум
КЛЕЙ для піно - газо - та керамоблоків,  водовідпірний, пластичний, 

теплоізоляційний (з перлітом) та полімерами. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Міш. 48 25 кг

18 В-1   ШТУК 1-Старт 
ШТУКАТУРКА ВАПНЯНА стартова (ШТУК), для вирівнювання поверхонь 

товщиною шару до 15мм. Безпилове затирання.
Міш. 48 23 кг

19 В-2   ШТУК 2-Фініш 
ШПАКЛІВКА ВАПНЯНА фінішна (ШТУК), для вирівнювання поверхонь товщиною 

шару до 5мм. Безпилове затирання.
Міш. 48 23 кг

20 В-3   ШТУК 3-Гладь 
ШПАКЛІВКА ВАПНЯНА супер-фінішна (ШТУК), для остаточного загладжування 

вапняних поверхонь товщиною шару до 1мм.
Міш. 66 15 кг

200 5  кг

23 Ш-6  СТАРТ
ШПАКЛІВКА гіпсова стартова для  заповнення щтроб, швів, стиків між 

г/картонними плитами та вирівнювання поверхонь товщ. до 15 мм. 
Міш. 40 30кг

24 Ш-6  СТАРТ, 2 в 1
ШПАКЛІВКА гіпсова стартова для приклеювання гіпсокартону, заповнення щтроб, 

швів, стиків між г/картонними плитами та вирівнювання поверхонь товщ. до 5 мм. 
Міш. 66 14 кг

66 14 кг

500 2 кг

26
Ш-10                                       
СТАРТ-ФІНІШ,  2 в 1

ШПАКЛІВКА гіпсова універсальна "старт - фініш"  2 в 1 , для початкового та 

остаточного вирівнювання поверхонь товщиною шару до 5 мм та обробки швів між 

гіпсокартонними плитами.

Міш. 50 20 кг

27 Ш-4  УНІВЕРСАЛ
ШТУКАТУРКА цементно-вапняна . Пластична. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

28 Ш-4  МАШИННА ШТУКАТУРКА цементно-вапняна ( машинного нанесення )     ( під замовлення ) Міш. 48 25 кг

29 Ш-11 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА
ШТУКАТУРКА  цементно-вапняна з перлітом утеплююча, фасадна.( під 

замовлення)
Міш. 48 20 кг

30 Ш-3  ФАСАД-Старт

ШПАКЛІВКА цементно-вапняна для вирівнювання поверхонь з піно та газоблоків, 

бетону, цегли та ін., шаром  до 3 мм. Водовідпірна, морозостійка, армована волокном. 

Для зовнішніх та внутрішніх робіт. ( Сіра )

Міш. 48 20 кг

            ПП "ЕКОПАЛ  ГРУП"
            81105, Львівська обл., Пустомитівський р-н,

           с. Наварія, вул. Львівська, 154/в

           тел./факс: (032) 259-27-28. моб.тел. (098) 644-00-33, (098) 644-00-50

           Ціни на продукцію ТМ "БУДМІКС"  за одиницю продукції,

           в гривнях, в т.ч. ПДВ 20%.

40
ШТУКАТУРКА гіпсова, Безпилове затирання. Машинного та ручного нанесення 

товщ.шару до 25мм. З перлітом.

40

ШТУКАТУРКИ , ШПАКЛІВКИ  ВИРІВНЮЮЧІ ( ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ )

ШТУКАТУРКИ , ШПАКЛІВКИ  ВИРІВНЮЮЧІ ( ВАПНЯНІ )

Міш.

Міш.

КЛЕЇ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, МАРМУРУ ТА ТЕРМОСТІЙКИЙ

Ш-1  МАШИННА 

30 кг

  Прайс-лист на продукцію ТМ "БУДМІКС"                      Дійсний з 04.11.2020 р.

2

Ш-2  ФІНІШ 

К-1  УНІВЕРСАЛ

КЛЕЙ ДЛЯ ПІНО - ГАЗО - ТА КЕРАМОБЛОКІВ

КЛЕЙ універсальний для керамічної плитки, штучного та природного каменю. 

Морозостійкий, водовідпірний для зовнішніх та внутрішніх робіт. З полімерами !!!

Ш-0  СТАРТ

Міш.

ШТУКАТУРКИ , ШПАКЛІВКИ  ВИРІВНЮЮЧІ ( ГІПСОВІ )  

21

Міш.

ШТУКАТУРКА гіпсова, армована волокном, ручного нанесення товщ.шару до 25мм.

КЛЕЇ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ  ФАСАДІВ

25

30кг

ШПАКЛІВКА гіпсова  фінішна, біла, пластична для  остаточного вирівнювання 

поверхонь товщиною шару до 3 мм.

22
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КЛЕЇ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, МАРМУРУ ТА ТЕРМОСТІЙКИЙ

31 Ш-8  ФАСАД-Фініш

ШПАКЛІВКА ФАСАДНА фінішна. На основі білого цементу з  полімерними 

модифікованими добавками, водовідпірна, морозостійка. Для виконання 

декоративних фактурних поверхонь з перепадами висоти шару 3-5 мм.

Міш. 48 20 кг

32 Ш-5    КОРОЇД-Нормал

ШТУКАТУРКА декоративна "КОРОЇД". На основі білого цементу з полімерними 

модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 2,0 або 2,5,мм. Для зовнішніх та 

внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

33 Ш-5    КОРОЇД-Преміум

ШТУКАТУРКА декоративна "КОРОЇД" (преміум класу). На основі білого цементу з 

полімерними модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 1,5 , 2 або  2,5мм. Білого 

кольору, не потребує обов'язкового фарбування. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

34
Ш-5    КОРОЇД-Нормал                                              

( Сірий )

ШТУКАТУРКА декоративна "КОРОЇД". На основі сірого цементу з полімерними 

модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 2,0 або 2,5,мм. Для зовнішніх та 

внутрішніх робіт. (Сірий, під замовлення )

Міш. 48 25 кг

35 Ш-7     ШУБА Нормал

ШТУКАТУРКА декоративна "ШУБА". На основі білого цементу з полімерними 

модифікованими добавками, водовідпірна, морозостійка. Фракція зерна 1,5 або 2,0мм. Для 

зовнішніх та внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

36 Ш-7     ШУБА Преміум

ШТУКАТУРКА декоративна "ШУБА". Покращена формула. Сніжно - білого кольору  з 

полімерними модифікованими добавками, водовідпірна, морозостійка. Фракція зерна 1,5 або 

2,0мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

37 Ш-7     ШУБА    ( Сіра )

ШТУКАТУРКА декоративна "ШУБА". На основі сірого цементу з полімерними 

модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 1,5 або 2,0мм. Для зовнішніх та 

внутрішніх робіт. (Сіра, під  замовлення )
Міш. 48 25 кг

38 Л-1        ЛАК-Декор

ЛАК акриловий, декоративний. Для захисту та декорування поверхонь ( деревяні 

поверхні, камінь штучний та природній, "мозаїка" та ін.). Стійкий до ультрафіолету 

та води. Без різкого запаху. Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Відро 1 кг

4 кг

15 кг

25 кг

10 кг

  4 кг

25кг

10кг

4кг

25кг

10кг

4кг

25 кг

10 кг

  4 кг

44 С-1   СТЯЖКА-ПРЕМІУМ

СТЯЖКА для влаштування теплих підлог з армуючим волокном, товщина шару 20-70 

мм. Висока міцність на тріщиностійкість. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. (під 

замовлення )

Міш. 48 25 кг

45 С-1   СТЯЖКА-Універсал
СТЯЖКА для влаштування підлог з армуючим волокном, товщина шару 10-40 мм. 

Висока міцність на тріщиностійкість. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Міш. 48 25кг

46 П-1   НІВЕЛІР 

САМОВИРІВНЮЮЧА полімер-цементна суміш для підлоги, товщ. шару від 3 до 

10мм. Стійка до стирання гладка поверхня, придатна під "теплі підлоги". Для 

зовнішніх та внутрішніх робіт.

Міш. 48 25 кг

47 ГІ-2  НОРМАЛ-Бар'єр 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ еластична двокомпонентна, полімер-цементна, з наповнювачами та 

мікроармуванням. Витримує періодичну дію води до 2 БАР . Придатна для душових, 

ванних кімнат, терас та ін. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. ( під замовлення )

Додаткова каністра дисперсії. 5л

48 ГІ-1  ПРЕМІУМ-Бар'єр 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ високо еластична двокомпонентна, полімер-цементна, з 

наповнювачами та мікроармуванням. Витримує постійну дію води до 5 БАР. Придатна 

для терас, оброблення цоколів, басейнів та ін. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. ( під 

замовлення )

49 БК-1  БЕТОНКОНТАКТ 

"БЕТОН-КОНТАКТ" - адгезійна фарба для обробки гладких поверхонь (бетонів) 

перед штукатуркою та приклейкою плитки методом "плитка по плитці". Для внутрішніх 

та зовнішніх робіт.

Відро 40 7 кг

2,3 кг

96 2,8кг

40 7кг

36 14кг

40 7 кг

36 14 кг

52 ВФ-1   БІЛА 

ВАПНЯНА білосніжна ЕКО-ФАРБА, антибактеріальна, гіпоалергенна, 

паропроникна (ефект "дихаючої стіни"), для покриття поверхонь обробленими 

вапняними матеріалами типу "ШТУК". Готова до використання.

Відро 40 6,5 кг

40 6,5 кг

24 12,5 кг

ГРУНТОВКИ ПОЛІМЕРНІ, СИЛІКАТНІ ТА ПРОТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ 
- 1л

- 5л

40 10л

- 5л

40 10л

- 1л

- 5л

40 10л

ГРУНТОВКА полімерна, універсальна, для будь-яких поверхонь. Готова до 

використання. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Комплект  (кан.5л-1шт.+ 

міш.25кг-1шт.)

ШП-1  ПІСКОВИК - Інтер΄єр

ШТУКАТУРКА декоративна "ПІСКОВИК ", акрилова, фасадна, атмосферостійка. 

Не вигорає та не змінює забарвлення на фасадах. Фракції : 1,0 мм, 1.5 мм, 2,0 мм. ( під 

замовлення )

Відро

Г-2   НОРМАЛ

ВАПНЯНІ ЕКОЛОГІЧНІ ФАРБИ

ВАПНЯНА ЕКО-ФАРБА (під кольорування), антибактеріальна, гіпоалергенна, 

паропроникна (ефект "дихаючої стіни"), для покриття поверхонь обробленими 

вапняними матеріалами типу "ШТУК". Готова до використання.

54

ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА   акрилова, маскувальна  під декоративні штукатурки 

типу "КОРОЇД", "ШУБА" та ін. Білого кольору з можливістю кольорування. Для 

внутрішніх та зовнішніх робіт.

50 Відро
ГФ-1  ГРУНТ-ФАРБА     

АКРИЛ

ГРУНТОВКА полімерна, концентрована, глибокого проникнення до 3 см., 

універсальна, для будь-яких поверхонь, використовувати в концентрованому виді, при 

потребі  розводиться водою у співвідношенні 1:1. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

53

56

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ДВОКОМПОНЕНТНА

                    МАТЕРІАЛИ   ДЛЯ   ВЛАШТУВАННЯ  ПІДЛОГИ 

Каністра

Відро

Ш-9     АКРИЛ-Фініш

Каністра55

51

ВФ-2   КОЛОР 

Г-3   ЕКО-ГРУНТ Каністра

Г-1   УНІГРУНТ 

ҐРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ З КВАРЦЕВИМ ПІСКОМ

Комплект   (кан.10л-1шт.+ 

міш.25кг-1шт.)

ГРУНТОВКА СИЛІКАТНА, паропроникна використовується під вапняні 

штукатурки, шпаклівки типу "ШТУК" та під силікатні фарби. Ефект "дихаючої 

стіни". Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

39 Відро

 АКРИЛОВІ ПОКРИТТЯ 

ГФ-2   ГРУНТ- ФАРБА   

СИЛІКОН

Грунт- фарба маскувальна модифікована силіконами. Білого кольору  з можливістю 

кольорування  в системах утеплення з мінеральною ватою. Паропроникна. Відро

МІНЕРАЛЬНІ ПОЛІМЕР-ЦЕМЕНТНІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ "КОРОЇД", "ШУБА"

Відро

ШТУКАТУРКА  декоративна "МОЗАЇКА",  полімерна, інтер΄єрна (коридори, 

сходові марші, цоколі та ін.) Фракція   зерна 1,2 мм. (під замовлення )

ШТУКАТУРКА декоративна " МОЗАЇКА", акрилова,  фасадна, атмосферостійка. 

Не вигорає та не змінює забарвлення на фасадах. Фракція    зерна 1,2 мм . (під 

замовлення)

Відро

ШПАКЛІВКА акрилова фінішна (сніжно- біла), пластична, добре піддається 

шліфуванню, не містить шкідливих домішок. Готова до використання. Придатна  до 

машинного нанесення.

ШП-2  ПІСКОВИК -Фасад 

41 ШП -2   МОЗАЇКА - Фасад

42

40

43

ШП-1   МОЗАЇКА- Інтер΄єр 

ШТУКАТУРКА декоративна  "ПІСКОВИК ", полімерна, інтер΄єрна (коридори, 

сходові марші, цоколі та ін.). Фракції : 1,0 мм, 1.5 мм, 2,0 мм. (під замовлення)
Відро



Упак. Палета Фасовка

КЛЕЇ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, МАРМУРУ ТА ТЕРМОСТІЙКИЙ

57 Г-4   АНТИГРИБ

ПРОТИГРИБКОВИЙ засіб "Антигриб", ефективний проти будівельних грибків та 

плісняви, рекомендується додавати до будівельних розчинів.  Для внутрішніх та 

зовнішніх робіт.

Каністра 1л

58 Ф-1  ФУГА БІЛА ФУГА біла, водовідпірна, високоякісна затирка для швів. Ширина шва - до 6 мм. Відро 60 2 кг

59 Ф-2  ФУГА СІРА 
ФУГА сіра, водовідпірна, високоякісна затирка для швів. Ширина шва - від 3 до 10 мм.

Відро 60 3 кг

1 кг

3 кг

61 ВАПНО ВАПНО гашене для будівельно-господарських робіт. Міш. 150 5 кг

500 2 кг

200 5 кг

ФАРБИ ФАСАДНІ ТА ІНТЕРЄРНІ

15,3 кг

7,65 кг

1,53кг

14 кг

7  кг

1,4 кг

15,6 кг

7,8 кг

1,56 кг

14 кг

7 кг

3,5 кг

15,6кг

7,8 кг

3,9 кг

15,7 кг

7,85 кг

3,93 кг

6,66 кг

ДЕКОРАТИВНІ  ШТУКАТУРКИ

70 А-20    КОРОЇД-АКРИЛ

ШТУКАТУРКА "КОРОЇД" акрилова, водовідштовхуюча, зносостійка, еластична з 

високою адгезією. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 2,0 мм. Для 

декоративної обробки фасадів та внутрішніх робіт. 

Відро 25 кг

71 А-15    ШУБА-АКРИЛ

ШТУКАТУРКА "ШУБА" акрилова, водовідштовхуюча, зносостійка, еластична з 

високою адгезією. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 1,5 мм. Для 

декоративної обробки фасадів та внутрішніх робіт. 
Відро 25 кг

72 S-20    КОРОЇД-СИЛІКОН

ШТУКАТУРКА "КОРОЇД" силіконова для декоративної обробки фасадів з 

високими вимогами до довговічності покриття. Має високу паропроникність та 

вологостійкість. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 2,0 мм. 

Відро 25 кг

73 S-15    ШУБА-СИЛІКОН 

ШТУКАТУРКА "ШУБА" силіконова для декоративної обробки фасадів з високими 

вимогами до довговічності покриття. Має високу паропроникність та 

вологостійкість. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 1,5 мм. 
Відро 25 кг

                                                                                                                                                                                            КЛЕЇ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ   ( ЗИМА)                                                                                                                                                                                                                                                                 КЛЕЇ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ  ( ЗИМА )

74 К-2   ФАСАД-Нормал  
КЛЕЙ для приклеювання пінопласту  в системах утеплення фасадів. На основі 

полімерів.      
Міш. 48 25 кг

75 К-2  ФАСАД-Преміум  
КЛЕЙ  універсальний для приклеювання  мінвати  та пінопласту в системах 

утеплення фасадів. На основі  полімерів.                             .                           
Міш. 48 25 кг

76 К-23 "SUPER FASADE 2 in 1"
КЛЕЙ  універсальний для приклеювання пінопласту, мінвати  та перетяжки 

армуючої сітки  в системах утеплення фасадів. "New"                             .                           
Міш. 48 25 кг

77 К-3  ФАСАД-Нормал     
КЛЕЙ  еластичний з армуючим волокном для перетяжки армуючої сітки по 

пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів. 
Міш. 48 25 кг

78 К-3  ФАСАД-Преміум  
КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний з армуючим волокном для 

перетяжки армуючої сітки по пінопласту та мінваті . На основі полімерів. 
Міш. 48 25 кг

79 К-3  ФАСАД-Нормал (Білий)

КЛЕЙ  еластичний з армуючим волокном для перетяжки армуючої сітки по 

пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів. ( Білий, під 

замовлення )

Міш. 48 25 кг

80 К-3 ФАСАД-Преміум (Білий)

КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний   з армуючим волокном для 

перетяжки армуючої сітки по пінопласту та мінваті . На основі полімерів. ( Білий, під 

замовлення )

Міш. 48 25 кг

81 К-9 БЕТОЛЬ
КЛЕЙ універсальний для приклейки утеплюючих плит типу "Бетоль" та 

перетяжки сітки в  системах утеплення фасадів.
Міш. 48 25 кг

                                                                                                                                                                                            КЛЕЇ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ   ( ЗИМА)

82 К-5  КЛАДКА -Нормал 
КЛЕЙ для кладки стін та перегородок з перлітом. Для  зовнішніх  та внутрішніх  

робіт. Температура виконання від    +8°С до -5°С.
Міш. 48 25 кг

83 К-5  КЛАДКА -Преміум 

КЛЕЙ для піно - газо - та керамоблоків, для внутрішніх та зовнішніх робіт,  

водовідпірний, теплоізоляційний з перлітом. Температура виконання  від +8°С до -

5°С.

Міш. 48 25 кг

Відро

64
MS-2 MATTLATEX 

STANDART

ФАРБА латексна ІНТЕРЄРНА для фарбування стін та стелі. Утворює стійку до 

миття, паропроникну суконно-матову поверхню. 
Відро

66
FS-4 FASSADE 

STANDART

ФАРБА ФАСАДНА латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт. Паропроникна, 

відрізняється стійкістю до атмосферних впливів, високою адгезією і хорошими 

декоративними властивостями. Використовується для фарбування систем 

утеплення фасадів. 

Відро

ФАРБА ФАСАДНА акрилова ТРАНСПАРЕНТНА для компютерного тонування. 

Використовується для фарбування систем утеплення фасадів та для внутрішніх 

робіт. Для отримання яскравих кольорів.

69 FT-9 FASSADE MIX Відро
13,32 кг

ФАРБА ФАСАДНА водно-дисперсійна модифікована силіконом та силікатами з 

високою дифузійною здатністю. Використовується для фарбування систем 

утеплення фасадів ( в т.ч. утеплених мінватою ). 

Відро68
FP-7 FASSADE 

PREMIUM

63
NF-1 INTERIOR 

NORMAL
ФАРБА водно-дисперсійна ІНТЕРЄРНА для фарбування стін та стелі. Відро

65
MF-3 MATTLATEX 

PREMIUM

ФАРБА матова латексна ІНТЕРЄРНА для фарбування стін та стелі. Утворює стійку 

до миття, паропроникну суконно-матову поверхню. 
Відро

67
FN-5 FASSADE 

NORMAL

ФАРБА ФАСАДНА водно-дисперсійна для зовнішніх та внутрішніх робіт. Утворює 

водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і довговічне покриття. 

Використовується для фарбування систем утеплення фасадів ( пінопласт ).

   ГІПС ГІПС будівельний ( Г-4 ) Міш.62

60 КЛЕЙ  ПВА Клей ПВА універсальний. Відро

КЛЕЙ ПВА, ВАПНО ГАШЕНЕ, ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВІВ (ФУГИ)

КЛЕЙ ДЛЯ ПІНО - ГАЗО - ТА КЕРАМОБЛОКІВ ( ЗИМА )


