
Назва Властивості та застосування 

К
о

д

У
К

Т
З

Е

Д кг/уп
к-ть на

піддоні

ціна, грн

за 1уп. с 

НДС

РРЦ

ПП-09

STANDARD             
Клейова суміш 

для плитки                      

3214 25 48 164.70

3214          25 48 189.84

3214          10 100 111.72

Клейові суміші

Облицювання керамічною плиткою з

водопоглинанням від 3% горизонтальних та

вертикальних основ всередині сухих або

вологих приміщень та зовні будівель

ПП-010

PROFESSION

AL    Клейова 

суміш для

керамічної 

плитки та

природного 

каменю                       

Облицювання різними видами керамічної

плитки з водопоглинанням від 1%;

облицювання природним каменем

(наприклад, пісковиком) з водопоглинанням

від 3%; для горизонтальних та вертикальних

основ; для сухих та вологих приміщень; для

зовнішніх та внутрішніх робіт; адгезія 1МПа,

морозостійка, вологостійка
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ПП-011 GRES                                 
Клейова суміш

для 

керамогранітної 

плитки

3214          25 48 255.72

сіра 3214          25 48 332.94

 біла 3214          25 48 560.40

ПП-012 

ELAST                    
Клейова суміш

еластична        

Облицювання 

керамічною та 

керамогранітною 

(ГРЕС) плиткою, 

плиткою з 

натурального та 

штучного каменю 

розміром понад 

450х450 мм, 

бетонною, 

клінкерною та іншою 

плиткою з низьким 

водопоглинанням 

(від 0%); для 

горизонтальних та 

вертикальних основ 

всередині та зовні 

будівель; для підлоги 

з підігрівом, цоколів, 

терас, балконів; 

можливе 

облицювання 

"плитка на плитку", 

адгезія 1,3 МПа, 

Облицювання керамічною та 

керамогранітною (ГРЕС) плиткою, плиткою з 

натурального та штучного каменю розміром 

до 450х450 мм вертикальних та 

горизонтальних основ як всередині, так і 

зовні будівель, укладання плитки в системах 

«тепла підлога», морозостійка, вологостійка
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ПП-019 FLEX                      
Клейова суміш 

еластична 

тиксотропна 

армована 

фіброволокном                                                     

3214          25 48 493.68

сіра 3214          20 48 577.14

 біла 3214          20 48 702.18

 ПП-021 MAXI                          
Клейова суміш 

товстошарова 

еластична для 

великогабаритн

их плит

3214          25 48 529.08

Облицювання плитами та плиткою з 

натурального та штучного каменю великих 

розмірів, іншими плитами та плиткою з 

низьким водопоглинанням (від 0%); для 

поверхонь, що піддаються інтенсивним 

навантаженням та деформаціям всередині 

та зовні будівель; для підлог з 

електропідігрівом, цоколів, басейнів, камінів, 

старого облицювання та ін; висока адгезія -

1,5 МПа; термостійка (до 100*С); підвищена 

еластичність, волого- та морозостійкість; 

висока фіксація на вертикальних поверхнях, 

армована фіброволокном

ПП-020 BIG 

FORMAT          
Клейова суміш 

тиксотрапна 

еластична для 

великоформатн

ої плитки

Кріплення важких 

великоформатних 

плит на вертикальні 

та горизонтальні 

поверхні всередині 

та зовні будівель; в 

тому числі на 

поверхні, що 

піддаються 

інтенсивним 

навантаженням і 

деформаціям, а 

також складні 

поверхні - гладкий 

бетон, старе 

облицювання, OSB 

та ін; облицювання 

цоколів, балконів, 

терас, покрівель, 

басейнів та 

резервуарів, підлог з 

Облицювання важкими великогабаритними 

плитами і плиткою,  горизонтальних та 

вертикальних основ, що піддаються 

навантаженням, всередині та зовні будівель 

без попереднього вирівнювання, клейовий 

шар до 30мм, безусадочна, еластична, 

високоміцна, висока адгезія, для підлог з 

підігрівом
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ПП-022 

EXPRESS              
Клейова суміш 

швидкотвердію

ча універсальна                                                  

3214          25 48 427.86

ПП-015 
BLANCO                           

Клейова суміш 

для мармуру та 

натурального 

каменю (біла)                                         

3214          25 48 513.96

ПП-016   

BLANCO 

ULTRA                                   
Клейова суміш 

тонкошарова 

для мозаїки 

(біла)                                

3214          10 100 340.38

ПП-074                                           
Суміш 

жаростійка для 

кладки печей та 

камінів                                                           

3816 10 100 395.04

Прискорене облицювання плитами та 

плиткою з натурального та штучного каменю 

з водопоглинанням менше 1%, плиткою 

великих розмірів, всередині та зовні 

будівель, кріплення та шпаклювання плит 

утеплювача в системах теплоізоляції в 

складних погодних умовах (рання весна, 

пізня осінь) морозостійка, вологостійка, 

надійна фіксація на вертикальних поверхнях

Облицювання плитами та плиткою з 

мармуру, граніту та іншого натурального 

каменю (особливо світлих відтінків) 

всередині сухих чи вологих приміщень та 

зовні будівель; створює білу підкладку, 

зберігає та підкреслює колір та блиск плит з 

напівпрозорого та світлого каменю; 

запобігає появі плям  на їх поверхні; 

морозостійка, вологостійка

Облицювання мозаїчною плиткою 

(особливо світлих відтінків), іншими 

прозорими або напівпрозорими 

матеріалами, мармурової плитки, граніту та 

іншого натурального або штучного каменю з 

низьким водопоглинанням (від 0%); для 

внутрішніх та зовнішніх робіт, сухих та 

вологих приміщень, облицювання душових, 

Клейові суміші термостійкі

Кладка стін топок печей та камінів, барбекю, 

димоходів, кріплення та ремонт поверхонь з 

вогнетривкої цегли, розшивка кладочних 

швів, стійка до вогню та високих температур 

(до 1200*С), високопластична
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ПП-018                                       
Клейова суміш 

термостійка для 

печей та камінів                                                        

3214          20 56 258.78

ПСТ-114 PRO                       
Клейова суміш 

для систем 

утеплення                          

3214          25 48 241.38

ПСТ-014 PRO                        
Клейова суміш 

армуюча для 

систем 

утеплення 

універсальна                    

3214          25 48 335.94

ПСТ-114                                
Клейова суміш 

для систем 

утеплення                              

3214          25 48 220.56

ПСТ-114  ЗИМА                         

Клейова суміш 

для систем 

утеплення                              

3214          25 48 233.82

Кріплення фасадних теплоізоляційних плит - 

пінополістирольних, мінераловатних, плит з 

піноскла та ін., влаштування захисного 

армуючого шару по їх поверхні; армована 

волокном, морозостійка, вологостійка, 

паропроникна, негорюча, ударостійка. 

Підходить для висотного будівництва

Кріплення фасадних пінополістирольних та 

мінераловатних плит, морозостійка, 

вологостійка, паропроникна, негорюча

Кріплення фасадних пінополістирольних та 

мінераловатних плит, морозостійка, 

вологостійка, паропроникна, негорюча, 

висока фіксація. Підходить для висотного 

будівництва

Облицювання керамічною плиткою, 

кахлями, плиткою з натурального каменю та 

ін.поверхонь печей, камінів, підлог з 

підігрівом та інших основ всередині та зовні 

будівель, висока термостійкість (до 170*С), 

морозостійка, вологостійка

Клейові суміші для систем 
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ПСТ-014                                    
Клейова суміш 

армуюча для 

систем 

утеплення 

універсальна                     

3214          25 48 286.08

ПСТ-014  ЗИМА                         

Клейова суміш 

армуюча для 

систем 

утеплення 

універсальна                              

3214          25 48 303.30

ПСТ-090                                  
Клейова суміш 

для піно- та 

газобетонних 

блоків                           

3824          25 48 161.64

ПСТ-090   
ЗИМА                         

Клейова суміш 

для піно- та 

газобетонних 

блоків                                                        

3214          25 48 169.74

ПСМ-050                                        
Легка 

теплоізолююча 

суміш для 

кладки 

"ТЕРМОШІВ" 

3824          18 60 368.88

ПСМ-050   
ЗИМА                         

Легка 

теплоізолююча 

суміш для 

кладки 

"ТЕРМОШІВ"

3214          25 48 391.08

ПСМ-075                               
Кладочна суміш 

універсальна 

3824          25 48 146.34

Кріплення фасадних теплоізоляційних 

пінополістирольних та мінераловатних плит, 

влаштування захисного армуючого шару по 

їх поверхні, армована волокном, 

морозостійка, вологостійка, паропроникна, 

негорюча, ударостійка.

Клейові суміші для 

Кладка стінових блоків і панелей з 

пористого бетону (газо- та пінобетон), 

вапняку, керамічних блоків, інших легких 

стінових блоків, оштукатурювання та ремонт 

їх поверхні всередині та зовні будівель, 

зменшує тепловтрати, морозостійка, 

вологостійка, паропроникна.

Монтаж керамічних великоформатних 

пустотілих блоків (керамблоків), пустотілої 

цегли, товстошарова кладка блоків і 

панелей з пористого бетону (газо-, 

пінобетон) з невитриманими геометричними 

розмірами всередині і зовні будівель, високі 

теплоізоляційні властивості, запобігає 

промерзанню швів, паропроникна

Суміші для монтажних робіт

Кладка стін та перегородок з керамічної, 

клінкерної та силікатної цегли; кладка 

шлакоблоків; відновлення та ремонт 

елементів кладки та оштукатурених 

поверхонь, влаштування, вирівнювання та 

ремонт стяжки підлоги.

Застосовується всередині та зовні будівель, 

на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях
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ПСМ-075   
ЗИМА                         

Кладочна суміш 

універсальна 

3214          25 48 155.22

ПСМ-100                                      
Суміш будівельна 

монтажна 

високоміцна

3824          25 48 164.34

ПСМ-100   
ЗИМА                         

Суміш 

будівельна 

монтажна 

високоміцнана 

3214          25 48 174.24

ПЦШ-007                        
Штукатурка 

високоадгезійн

а-цементний 

набризок

3214          25 48 196.98

ПЦШ-008                             
Штукатурка 

цементна (для 

ручного 

нанесення)

3214          25 48 158.82

Товстошарове чорнове вирівнювання та 

оштукатурювання стін та стель, фасадів 

будівель, ремонт старих штукатурок 

всередині та зовні сухих або вологих 

приміщень, морозостійка, вологостійка, 

армована фіброволокном, підходить під 

подальше облицювання плиткою

Кладка стін та перегородок з керамічної, 

клінкерної та силікатної цегли; кладка 

шлакоблоків; відновлення та ремонт 

елементів кладки та оштукатурених 

поверхонь, влаштування, вирівнювання та 

ремонт стяжки підлоги.

Застосовується всередині та зовні будівель, 

на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях

Монтаж бетонних блоків, товстошарова 

кладка (бутовий камінь, шлакоцементні 

блоки та ін.), ремонт великих дефектів та 

вирівнювання, ремонт та виконання стяжок, 

облицювання підлог керамічною плиткою 

або каменем товстошаровим методом 

всередині та зовні будівель, морозостійка, 

вологостійка

Штукатурні суміші

Зміцнення та вирівнювання водопоглинання 

основ перед оштукатурюванням, 

підвищення зчеплення штукатурних 

покриттів із щільними слабовбираючими 

основами - такими як бетон та ін, висока 

адгезія та міцність, морозостійка, 

вологостійка
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ПЦШ-009                       
Штукатурка 

полімерцемент

на армована 

(для машинного 

та ручного 

нанесення)

3214          25 48 306.06

ПЦШ-016                         
Штукатурка 

цементно-

вапняна 

фасадна (для 

машинного та 

ручного 

нанесення)

сіра 3214          25 48 191.70

ПЦШ-017                          
Штукатурка 

цементно-

вапняна (для 

машинного та 

ручного 

нанесення)

сіра 3214          25 48 158.82

Машинне та ручне чорнове вирівнювання, 

ремонт та оштукатурювання складних 

мінеральних основ (особливо щільних 

слабопоглинаючих - таких як бетон та ін) під 

подальше оздоблення - облицювання будь-

якими видами плитки, натуральним 

каменем, нанесення гідроізоляції, 

фарбування та ін; вирівнювання бетонних 

основ чаш плавальних басейнів, підпірних 

стін, перекриттів. Для зовнішніх та 

внутрішніх робіт. Морозостійка, 

вологостійка, висока міцність (13Мпа) та 

тріщиностійкість, армована фіброволокном

Машинне та ручне 

оштукатурювання та 

вирівнювання стін та 

стель, вирівнювання 

та підготовка 

фасадів під 

фарбування; для 

внутрішніх та 

зовнішніх робіт; 

використовується у 

приміщеннях з 

підвищеною 

вологістю (сауни, 

ванні кімнати, гаражі, 

підвали); 

паропроникна, 

тріщиностійка, 

морозостійка, 

вологостійка

Машинне та ручне 

вирівнювання, 

оштукатурювання та 

підготовка під 

оздоблення або 

фарбування стін та 

стель всередині 

приміщень, висока 

паропроникність, 

пластичність, 

екологічно чиста та 

безпечна
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сіра 3214          25 48 227.82

 біла 3214          25 48 286.98

ПЦН-026  

НОВИНКА!!!                            
Шпаклевка 

фінішна біла

біла 3214          25 48 302.76

ПЦШ-018                         
Штукатурка 

універсальна 

для пористих 

основ з 

перлітом (для 

машинного та 

ручного 

нанесення)

Машинне та ручне 

вирівнювання, 

оштукатурювання та 

підготовка під 

оздоблення або 

фарбування стін та 

стель, фасадів 

будівель; 

рекомендується для 

пористих основ (газо- 

та пінобетон), основ 

з цегли та 

керамблоку; для 

внутрішніх та 

зовнішніх робіт, 

сухих та вологих 

приміщень. Висока 

паропроникність, 

Шпаклівки фасадні

тонкошарове 

фінішне 

вирівнювання та 

шпаклювання 

дефектів усередині 

сухих та вологих 

приміщень шаром 

0,6-2мм (до 3мм на 

невеликих ділянках), 

дає гладку міцну 

поверхню яскраво-

білого кольору під 

фарбування або 

подальше 

оздоблення,
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ПЦН-024  

НОВИНКА!!!                                   
Шпаклевка 

стартова 

універсальна                                               

біла 3214          25 48 302.76

сіра 3214          20 48 359.10

 супер-біла 3214          20 48 513.36

ПСП-033                                     
Стяжка для 

підлоги

3214          25 48 154.38

Виконання стяжок, стяжок під ухилом, 

чорнове вирівнювання та ремонт міцних 

основ шаром від 20 до 50 мм всередині та 

зовні приміщень, морозостійка, 

вологостійка, М 150, можливе використання 

для підлоги з підігрівом

для стартового 

вирівнювання та 

ремонту стін, стель 

по основах, що не 

деформуються 

(цегла, легкий бетон, 

бетон, цементні, 

цементно-вапняні та 

аналогічні 

штукатурки тощо), 

перед фінішним 

оздобленням 

поверхні 

(фарбуванням, 

наклеюванням 

шпалер та іншими 

видами оздоблення). 

Наноситься шаром 

від 0,5 до 30 мм.

ПЦН-027                           
Шпаклівка 

цементна 

безпіщана 

фасадна 

суперфініш 

(біла, сіра)

Тонкошарове 

фінішне 

вирівнювання та 

шпаклювання 

дефектів усередині 

та зовні сухих та 

вологих приміщень 

шаром 0,6-2мм (до 

3мм на невеликих 

ділянках), дає гладку 

міцну поверхню 

яскраво-білого або 

сірого відтінку під 

фарбування або 

подальше 

Суміші для влаштування підлог



ПСП-031                                       
Стяжка для 

підлоги 

армована 

високоміцна

3214          25 48 168.78

ПСП-030   
Самовирівнюю

ча суміш для 

підлоги 

товстошарова

3214          25 48 260.82

ПСВ-015  
Самовирівнюю

ча суміш для 

підлоги 

тонкошарова

3214          25 48 300.18

Виконання стяжок, стяжок під ухилом, 

чорнове вирівнювання та ремонт міцних 

основ шаром від 10 до 100мм всередині та 

зовні приміщень, М 250, армована 

поліамідним фіброволокном, підвищена 

тріщиностійкість, ефективна для 

"плаваючих" підлог, оптимальна для підлог з 

підігрівом, морозостійка, вологостійка

Фінішне вирівнювання горизонтальних 

основ  шаром 3-50 мм (до 70 мм) перед  

укладанням  покриттів для підлоги (паркет, 

ламінат, ковролін та інших), в товстих 

шарах може слугувати несучою основою 

замість стяжки,  легко розтікається, 

можливість технічного пересування в 

залежності від шару від 6 до 12 годин, не 

дає усадки, міцність не менше 20 МПа, для 

внутрішніх сухих 

приміщень,використовується в системах 

підлог з підігрівом, можливе механізоване 

нанесення

Фінішне вирівнювання горизонтальних 

основ шаром 3-10 мм (до 15 мм) перед  

укладанням  покриттів для підлоги (паркет, 

ламінат, ковролін та інших), легко 

розтікається, для внутрішніх сухих 

приміщень, міцність не менше 15 МПа, 

дрібнозерниста, швидкий набір міцності (4-

5годин), використовується в системах підлог 

з підігрівом, можливе механізоване 

нанесення



ПСВ-017           
Швидкотвердію

ча 

самовирівнююч

а суміш для 

підлоги 

підвищеної 

розтічності

3214          25 48 382.44

ПРГ-01                                          
Суміш 

гідроізоляційна 

полімерцемент

на "Гідростоп"

3824 25 48 556.74

15кг +5л
24    

(12+12)
1606.44

5л  12 1365.48

15кг   12 240.96

ПРР-211                          
Еластичний 

контактний 

розчин

3214          25 48 970.38

ПРГ-02                                     
Суміш 

гідроізоляційна 

високоеластичн

а 

двокомпонентн

а "Гідротоп"

Влаштування високоеластичного 

гідроізоляційного покриття, захист 

конструкцій всередині та зовні будівель від 

впливу води, оптимальна для деформівних 

основ, перекриває розкриття тріщин до 0,9 

мм, морозостійка, паропроникна, 

високоадгезійна, хімічно стійка, екологічно 

безпечна.

3824

Ремонтні суміші

Створення еластичного адгезійного шару на 

поверхні матеріалів для підвищення 

зчеплення матеріалів з основою під час 

укладання різного облицювання, мощення, 

укладання стяжки, заливки «наливної» 

підлоги

Фінішне тонкошарове вирівнювання 

горизонтальних основ перед укладанням  

покриттів для підлоги (паркет, ламінат, 

ковролін та інших), висока розтічність, шар 2-

20мм, для внутрішніх сухих приміщень, 

міцність не менше 22 МПа, висока адгезія 

до основи,  прискорений набір міцності (4-

5годин), використовується в системах підлог 

з підігрівом, можливе механізоване 

нанесення

Суміші для влаштування 

Влаштування гідроізоляційного покриття, 

захист конструкцій всередині та зовні 

будівель від впливу води (до 5м водяного 

стовпа), морозостійка, армована 

фіброволокном, паропроникна

Line



ПРР-217                        
Еластичний 

контактний 

розчин з 

інгібітором 

корозії

3214          25 48 1580.64

ПРР-216                                 
Суміш 

швидкотвердію

ча для ремонту 

горизонтальних 

основ

3214          25 48 0.00

ПРР-222                            
Ремонтно-

відновлювальн

а 

крупнозерниста 

суміш для 

бетону

3214          25 48 705.72

ПРР-223                             
Ремонтно-

відновлювальн

а 

дрібнозерниста 

суміш для 

бетону

3214          25 48 894.66

Терміновий ремонт цементно-піщаних та 

бетонних основ всередині та зовні будівель, 

шар 5-35мм за одне нанесення, міцність не 

менше 35МПа, армована фіброволокном, 

технологічне пересування через 6 годин, 

придатна під фарбування як фінішне 

покриття

Ремонт великих пошкоджень та відновлення 

бетонних та залізобетонних конструкцій 

глибиною від 30 до 100мм всередині та 

зовні будівель, високоміцна (не менше 

35МПа), швидкотвердіюча (до 3ч.), 

тріщиностійка, паропроникна, гідрофобна, 

морозостійка

Ремонт та оштукатурювання бетонних та 

залізобетонних поверхонь шаром від 3 до 

10мм, влаштування адгезійного шару 3-5мм 

при відновленні бетону всередині та зовні 

будівель, високоміцна (не менше 40МПа), 

швидкотвердіюча (до 5ч.), тріщиностійка, 

паропроникна, гідрофобна, морозостійка

Високоміцна суміш для антикорозійного 

захисту арматури та створення адгезійного 

шару при ремонті бетонних та 

залізобетонних конструкцій всередині та 

зовні будівель, армована фіброволокном, 

морозостійка, водостійка.

Line



ПРР-224                           
Шпаклівка 

тонкошарова по 

бетону

3214          25 48 1082.70

ПРР-250                              
Ремонтно-

відновлювальн

а суміш для 

бетону

3214          25 48 777.60

ПДР-073         
Водонепроникн

ий еластичний 

заповнювач 

для швів

3214          25 48 928.32

Заповнення швів шириною від 10 до 50 мм 

між елементами  в покриттях з керамічного 

облицювання, клінкерної бруківки 

(тротуарної цегли), багатокутного каменю 

або ФЕМів з бетону та природного каменю 

(пісковика, граніту, габро, кварциту, 

лабрадориту).

Дрібний ремонт, шпаклювання дефектів, 

підготовка під обробку бетонних та 

залізобетонних поверхонь шаром 1-5мм 

усередині та зовні будівель, міцність не 

менше 25МПа, швидкотвердіюча (до 2-3ч.), 

армована фіброволокном, гідрофобна, 

морозостійка

Ремонт та оштукатурювання бетонних та 

залізобетонних поверхонь шаром 10-30мм 

всередині та зовні будівель, ремонт стяжок 

під ухилом, сходових маршів, балконів, 

міцність не менше 35МПа, гідрофобна, 

морозостійка

Суміші для заповнення швів елементів мощення

Line


