CONSTRUCTION PRODUCTS

ENGINEERING SOLUTIONS

SISTĒMA

C1

DEFORMĀCIJAS ŠUVES
9

Eko-savietojams organiskais silikona hermētiķis paplašinātu un kustīgo šuvju
aizpildīšanai, izturīgs pret pelējumu, izcila saķere ar neuzsūcošiem pamatiem, kas
nodrošina šuvju estētisku veselumu un pakļauto deformācijai, 28 krāsas, ieskaitot
caurspīdīgo.

KERAMISKAIS SEGUMS
UZ ĀRA BETONA VIRSMĀM

ŠUVOTĀJS
8

PRIEKŠROCĪBAS:
• izcila saķere zemas/augstas temperatūras
un mitruma apstākļos aizsargā pamatu
• izturība pie straujām temperatūras izmaiņām
• ātri un viegli strādāt
• ārkārtīgi zems gaistošo organisko savienojumu
izmešu līmenis
• uzlabo gaisa kvalitāti
• izcila konstrukcijas stabilitāte un ilgizturība

Fugabella Есо Silicone

Fugabella Eco Porcelana 0-8
Eko-savietojams minerālais šuvotājs, bakteriostatisks un fungistatisks, stabilizēts ar
tīru dabīgo kaļķi, ar parasto saistīšanās laiku, ātri sacietējošām šuvēm ar īpašu krāsu
noturību; no 0 līdz 8mm, 28 krāsas.

LĪME
7

Bioflex S1
Deformējama minerālā līme ar ļoti augstu dabīgo piedevu saturu augstas veiktspējas
keramogranīta, keramikas flīžu un dabiskā akmens līmēšanai bez vertikālās
notecēšanas un ar ilgu atklātās iztures laiku.

HIDROIZOLĀCIJA
6
9

Divkomponentu, elastīga blīvējošā hidroizolācijas sistēma. Paredzēta ūdens pozitīva
un negatīvā spiediena noturēšanai, monolīto betona konstrukciju un pamatu, t.sk.
neuzsūcošo, balkonu, terašu, baseinu un dušas telpu hermetizācijai pirms keram.
flīžu ieklāšanas, t.sk „flīze uz flīzes”, bez darbietilpīgās demontāžas.

8

4

5
7

3 5

Rinforzo ARV 100
Izturīgs pret sārmiem stikla šķiedras siets atjaunotā apmetuma stiprināšanai,
izstrādāta speciāli siltumizolācijas sistēmām, uzlabo elastību, noturību pret slodzēm
pie viss kritiskākām temperatūrām. Novērš plaisu un spraugu veidošanos. Āra un
iekštelpām.

6

4

Aquastop 120
Elastīga ūdensnecaurlaidīga auksti ielīmējama lenta no NBR gumijas, malu un
sadalošām šuvēm un hidroizolācijas sistēmām. Ieklāj pirms keram., keramgranīta un
dabīgā akmens flīžu ieklāšanas.

2
1

Aquastop Flex

3

Aquastop Flex
Divkomponentu, elastīga blīvējošā hidroizolācijas sistēma. Paredzēta ūdens pozitīva
un negatīvā spiediena noturēšanai, monolīto betona konstrukciju un pamatu, t.sk.
neuzsūcošo, balkonu, terašu, baseinu un dušas telpu hermetizācijai pirms keram.
flīžu ieklāšanas, t.sk „flīze uz flīzes”, bez darbietilpīgās demontāžas.

PAMATU SAGATAVOŠANA
2

Keracem Есо Pronto
Eko-savietojams, gatavs lietošanai minerālais izlīdzinošais maisījums, parastā saķere,
ātri žūstoša, lieliski vada siltumu, ir ideāla apsildāmo grīdu ierīkošanai, jo nodrošina
vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

PAMATU SAGATAVOŠANA
1

PVC-izolācija, tvaika izolācija

SISTĒMA

C2

KERAMISKAIS SEGUMS
UZ BETONA VIRSMĀM IEKŠTELPĀS
PRIEKŠROCĪBAS:
•
•
•
•
•

nodrošina optimālu siltuma sadali
optimizē siltuma efektivitāti
izturība pie straujām temperatūras izmaiņām
ātri un viegli strādāt
ārkārtīgi zems gaistošo organisko savienojumu
izmešu līmenis, uzlabo gaisa kvalitāti

DEFORMĀCIJAS ŠUVES
7

Fugabella Есо Silicone
Eko-savietojams organiskais silikona hermētiķis paplašinātu un kustīgo šuvju
aizpildīšanai, izturīgs pret pelējumu, izcila saķere ar neuzsūcošiem pamatiem, kas
nodrošina šuvju estētisku veselumu un pakļauto deformācijai, 28 krāsas, ieskaitot
caurspīdīgo.

ŠUVOTĀJS
6

Fugalite Есо
Eko-savietojams keramizēts minerālais šuvotājs, kuru ļoti viegli uzklāt un nomazgāt,
bakteriostatisks un fungistatisks, ūdensnecaurlaidīgs un noturīgs pret traipiem un
ķimikālijām, 0-20mm platām šuvēm, 28 krāsas.

LĪME

7
6

5

Bioflex
Ekoloģiski draudzīga minerālā līme ar zemu ķīmisko piedevu saturu augstas
veiktspējas keramogranīta, keramikas flīžu un dabiskā akmens līmēšanai bez
vertikālas notecēšanas un ar ilgu atklātās iztures laiku.

5

PAMATU SAGATAVOŠANA

4
4
3

Keracem Есо Pronto
Eko-savietojams, gatavs lietošanai minerālais izlīdzinošais maisījums, parastā saķere,
ātri žūstoša, lieliski vada siltumu, ir ideāla apsildāmo grīdu ierīkošanai, jo nodrošina
vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

2
1

SILDĪŠANAS/ATVĒSINĀŠANAS SISTĒMA UZ ŪDENS BĀZES
3

Sildīšanas/atvēsināšanas sistēma uz ūdens bāzes

2

Siltumizolācija

1

PVC-izolācija, tvaika izolācija

SISTĒMA

C3

KERAMISKAIS SEGUMS
UZ VECAS GRĪDAS UN DABISKĀ AKMENS
DEFORMĀCIJAS ŠUVES
PRIEKŠROCĪBAS:
•
•
•
•
•

nodrošina esošā seguma aizsardzību
ideāla telpu remontam un aizdarēm
samazina ieklāšanas laiku
piemērota zemām temperatūrām
īpaši zemi gaistošo organisko savienojumu
izmeši, uzlabo gaisa kvalitāti

4

Fugabella Есо Silicone
Ekoloģiski draudzīgs, organisks, acetāta, silikona hermētiķis kompensācijas un
deformācijas šuvju aizpildīšanai, noturīgs pret pelējumu, ar paaugstinātu elastību,
nodrošina paaugstinātu adhēziju pie neuzsūcošām pamatnēm, garantējot šuvju
estētisko nepārtrauktību un deformācijām pakļauto keramisko apdares materiālu
hermētiskumu. 28 krāsās, tostarp caurspīdīgs.

ŠUVJU AIZPILDĪTĀJS
3

Fugabella Eco Porcelana 0-8
Ekoloģiski draudzīgs minerālais šuvju aizpildītājs, dabiski bakteriostatisks un
fungistatisks, stabilizēts ar tīru dabisko kaļķi NHL 5, ar normālu saistīšanās laiku,
piemērots ātri cietējošām šuvēm, ar paaugstinātu krāsu noturību, no 0 līdz 8 mm.

LĪME
2

4

Sertificēta, ekoloģiski draudzīga, īpaši ātri saistoša un cietējoša minerālā līme
augstas izturības klāšanai vai klāšanai ar pārlaidumu bez vertikālās noteces.
H40 Eco Rapid ātri atjauno virsmas normālai lietošanai pat zemās temperatūrās,
garantējot augstu adhēzijas līmeni gan jaunām ēkām, gan renovācijas darbiem,
saglabājot paildzinātu apstrādājamību tāpat kā līmēm ar normālu saistīšanos.

3
2

*

Н40 Есо Flex

IZLĪDZINOŠIE PRODUKTI

*

Keratech Есо

Ekoloģiski draudzīgs, sertificēts, minerālais pašizlīdzinošais produkts ar normālu
saistīšanos, augsti izturīgai nelīdzenu un neregulāru pamatņu izlīdzināšanai.
Nodrošina lielu virsmu izlīdzināšanu. Āra darbiem un iekštelpām. Biezums 1-10 mm.

1
Keragrip Eco
Ekoloģiski draudzīgs, sertificēts produkts uz ūdens bāzes, uzlabo saķeri ar blīvām
uzsūcošām un neuzsūcošām pamatnēm, vienkomponenta, bez šķīdinātājiem.

VIRSMAS SAGATVAOŠANA
1

Pirms grīdas segumu ieklāšanas vecajām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, netīrumiem, drūpošām vai
slikti piestiprinātām daļām, kuras pilnībā jānotīra. Sistēma paredzēta gludai un līdzenai virsmai.
Grubuļainām virsmām ieteicams izvēlēties citu sistēmu.

SISTĒMA

C4

KERAMISKAIS SEGUMS
UZ KOKA VIRSMAS AR APSILDES SISTĒMU
PRIEKŠROCĪBAS:
•
•
•
•
•

nodrošina optimālu siltuma sadali
optimizē siltuma efektivitāti
izturība pie straujām temperatūras maiņām
ātri un viegli strādāt
īpaši zems gaistošo organisko savienojumu
izmešu līmenis, uzlabo gaisa kvalitāti

DEFORMĀCIJAS ŠUVES
5

Fugabella Есо Silicone
Ekoloģiski draudzīgs organiskais silikona hermētiķis paplašinātu un kustīgo šuvju
aizpildīšanai, izturīgs pret pelējumu, izcila saķere ar neuzsūcošiem pamatiem, kas
nodrošina deformācijai pakļauto segumu veselumu un hermētiskumu, 28 krāsās,
ieskaitot caurspīdīgo.

ŠUVOTĀJS
4

Ekoloģiski draudzīgs keramizēts minerālais šuvotājs, kuru ļoti viegli uzklāt un
nomazgāt, bakteriostatisks un fungistatisks, ūdensnecaurlaidīgs un noturīgs pret
traipiem un ķimikālijām, 0-20mm platām šuvēm, 28 krāsās.

5
4

LĪME
3

1

Н40 ЕсоRapid
Ekoloģiski draudzīga, īpaši ātras sasaistes, ātri sacietējoša minerālā līme ļoti izturīgai
ieklāšanai, t.sk. „flīze uz flīzes”, bez vertikālās noteces, ātra grīdas ekspluatācijas
uzsākšana pat pie zemām temperatūrām, nodrošinot spēcīgu saķeri; ideāla remontam un jaunās telpās; paildzināta apstrādājamība.

3

2

Fugalite Есо

APSILDES SISTĒMA
2

Apsildes kabelis

1

Koka virsma

SISTĒMA

C5

DEFORMĀCIJAS ŠUVES

KERAMISKAIS SEGUMS
MITRĀM UN DUŠAS TELPĀM

8

Fugabella Есо Silicone
Ekoloģiski draudzīgs organiskais silikona hermētiķis paplašinātu un kustīgo šuvju
aizpildīšanai, izturīgs pret pelējumu, izcila saķere ar neuzsūcošiem pamatiem, kas
nodrošina deformācijai pakļauto segumu veselumu un hermētiskumu, 28 krāsās,
ieskaitot caurspīdīgo.

ŠUVOTĀJS
7

PRIEKŠROCĪBAS:
•
•
•
•
•

ЕТАG 022 -ЕТА-13/0688 sertifikācija
ideāls remontam
100% aizsardzība pret ūdeni
īpaši zems gaistošo organisko savienojumu izmešu līmenis
uzlabo gaisa kvalitāti

Fugalite Есо
Ekoloģiski draudzīgs keramizēts minerālais šuvotājs, kuru ļoti viegli uzklāt un
nomazgāt, bakteriostatisks un fungistatisks, ūdensnecaurlaidīgs un noturīgs pret
traipiem un ķimikālijām, 0-20mm platām šuvēm, 28 krāsās.

LĪME
6

Bioflex
Ekoloģiski draudzīga minerālā līme ar zemu ķīmisko piedevu saturu augstas
veiktspējas keramogranīta, keramikas flīžu un dabiskā akmens līmēšanai bez
vertikālas notecēšanas un ar ilgu atklātās iztures laiku.

HIDROIZOLĀCIJA
5

Keragrip Есо
Ekoloģiski draudzīgs sertificēts līdzeklis uz ūdens bāzes, uzlabo saķeri ar blīviem
uzsūcošiem un neuzsūcošiem pamatiem, vienkomponenta, bez šķīdinātājiem.

4
5

Elastīga ūdensnecaurlaidīga auksti ielīmējama lenta no NBR gumijas, malu un
sadalošām šuvēm un hidroizolācijas sistēmām. Ieklāj pirms keram., keramgranīta un
dabīgā akmens flīžu ieklāšanas.

6
3

8

Aquastop 120

Nanodefense Есо
Ekoloģiski draudzīga sertificēta organiskā minerālā hidroizolācija uz ūdens bāzes,
uzsūcošiem pamatiem mitrās telpās, nodrošina pilnīgu ūdens necaurlaidību pie
pozitīvā spiediena.

7
4

IZLĪDZINĀŠANA
2

Keralevel Eco
Ekoloģiski draudzīgs, lietošanai gatavs minerālais izlīdzinošais maisījums, normālas
saistīšanās, ātri žūstošs, ar izcilu siltumvadāmību, ideāls apsildāmo grīdu ierīkošanai,
jo nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

3
2
1

PAMATU SAGATAVOŠANA
1

Keracem Есо Pronto
Ekoloģiski draudzīgs, lietošanai gatavs minerālais izlīdzinošais maisījums, normālas
saistīšanās, ātri žūstošs, ar izcilu siltumvadāmību, ideāls apsildāmo grīdu ierīkošanai,
jo nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

SISTĒMA

C6

DEFORMĀCIJAS ŠUVES

KERAMISKAIS SEGUMS
TERASĒM UN BALKONIEM

8

Fugabella Есо Silicone
Ekoloģiski draudzīgs organiskais silikona hermētiķis paplašinātu un kustīgo šuvju
aizpildīšanai, izturīgs pret pelējumu, izcila saķere ar neuzsūcošiem pamatiem, kas
nodrošina deformācijai pakļauto segumu veselumu un hermētiskumu, 28 krāsās,
ieskaitot caurspīdīgo.

ŠUVOTĀJS

PRIEKŠROCĪBAS:
• izcila saķere zemas/augstas temperatūras un
mitruma apstākļos aizsargā pamatu
• izturība pie straujām temperatūras maiņām
• ātri un viegli strādāt
• īpaši zems gaistošo organisko savienojumu izmešu līmenis
• izcila konstrukcijas stabilitāte un ilgizturība

7

Fugabella Eco Porcelana 0-8
Ekoloģiski draudzīgs minerālais šuvotājs, bakteriostatisks un fungistatisks, stabilizēts
ar tīru dabīgo kaļķi, ar normālu saistīšanās laiku, ātri sacietējošām šuvēm ar īpašu
krāsu noturību; no 0 līdz 8mm, 28 krāsās.

LĪME
6

Н40 Есо Flex
Sertificēta, ekoloģiski draudzīga, īpaši ātri saistoša un cietējoša minerālā līme
augstas izturības klāšanai vai klāšanai ar pārlaidumu bez vertikālās noteces.
H40 Eco Rapid ātri atjauno virsmas normālai lietošanai pat zemās temperatūrās,
garantējot augstu adhēzijas līmeni gan jaunām ēkām, gan renovācijas darbiem,
saglabājot paildzinātu apstrādājamību tāpat kā līmēm ar normālu saistīšanos.

HIDROIZOLĀCIJA
5

Aquastop Flex
Divkomponentu, elastīga blīvējošā hidroizolācijas sistēma. Piemērota ūdens pozitīva
un negatīvā spiediena ierobežošanai, monolīto betona konstrukciju un pamatu, t.sk.
neuzsūcošo, balkonu, terašu, baseinu un dušas telpu hermetizācijai pirms keram.
flīžu ieklāšanas, t.sk. „flīze uz flīzes”, bez darbietilpīgas demontāžas.

4

8

Rinforzo ARV 100
Pret sārmiem izturīgs stikla šķiedras siets atjaunotā apmetuma stiprināšanai, speciāli
izstrādāts siltumizolācijas sistēmām, uzlabo elastību, noturību pret slodzēm pie ļoti
kritiskākām temperatūrām. Novērš plaisu un spraugu veidošanos. Āra un iekštelpu
lietojumiem.

7
3
6

3

5
4

Aquastop 120
Elastīga ūdensnecaurlaidīga auksti ielīmējama lenta no NBR gumijas, malu un sadalošām šuvēm un hidroizolācijas sistēmām. Ieklāj pirms keram., keramgranīta un
dabīgā akmens flīžu ieklāšanas.

2

1
2

Aquastop Flex
Divkomponentu, elastīga blīvējošā hidroizolācijas sistēma. Piemērota ūdens pozitīvā
un negatīvā spiediena ierobežošanai, monolīto betona konstrukciju un pamatu, t.sk.
neuzsūcošo, balkonu, terašu, baseinu un dušas telpu hermetizācijai pirms keram.
flīžu ieklāšanas, t.sk „flīze uz flīzes”, bez darbietilpīgas demontāžas.

PAMATU SAGATAVOŠANA
1

Keracem Есо Pronto
Ekoloģiski draudzīga, lietošanai gatava minerālā paklājkārta, normālas saistīšanās,
ātri žūstoša, ar izcilu siltumvadāmību, ideāla apsildāmo grīdu ierīkošanai, jo
nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

SISTĒMA

C7

KERAMISKAIS SEGUMS
BASEINIEM

ŠUVOTĀJS
6

Eko-savietojams keramizēts minerālais šuvotājs, kuru ļoti viegli uzklāt un nomazgāt,
bakteriostatisks un fungistatisks, ūdensnecaurlaidīgs un noturīgs pret traipiem un
ķimikālijām, 0-20mm platām šuvēm, 28 krāsas.

PRIEKŠROCĪBAS:
•
•
•
•

Fugalite Есо

izcila saķere stāvošā ūdens gadījumos
izturība pie agresīviem ķīmiskiem savienojumiem
uzlabo higiēnu
ārkārtīgi zems gaistošo organisko savienojumu
izmešu līmenis

LĪME
5

Bioflex S1 White
Deformējama minerālā līme ar ļoti augstu dabīgo piedevu saturu augstas veiktspējas
keramogranīta, keramikas flīžu un dabiskā akmens līmēšanai bez vertikālās
notecēšanas un ar ilgu atklātās iztures laiku. Baltā krāsā.

HIDROIZOLĀCIJA
4

Divkomponentu, elastīga blīvējošā hidroizolācijas sistēma. Paredzēta ūdens pozitīva
un negatīvā spiediena noturēšanai, monolīto betona konstrukciju un pamatu, t.sk.
neuzsūcošo, balkonu, terašu, baseinu un dušas telpu hermetizācijai pirms keram.
flīžu ieklāšanas, t.sk „flīze uz flīzes”, bez darbietilpīgās demontāžas.

1
3
5

3

4

Aquastop Flex

Rinforzo ARV 100
Izturīgs pret sārmiem stikla šķiedras siets atjaunotā apmetuma stiprināšanai,
izstrādāta speciāli siltumizolācijas sistēmām, uzlabo elastību, noturību pret slodzēm
pie viss kritiskākām temperatūrām. Novērš plaisu un spraugu veidošanos. Āra un
iekštelpām.

6
2

Aquastop Flex
Divkomponentu, elastīga blīvējošā hidroizolācijas sistēma. Paredzēta ūdens pozitīva
un negatīvā spiediena noturēšanai, monolīto betona konstrukciju un pamatu, t.sk.
neuzsūcošo, balkonu, terašu, baseinu un dušas telpu hermetizācijai pirms keram.
flīžu ieklāšanas, t.sk „flīze uz flīzes”, bez darbietilpīgās demontāžas.

2

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Rūpīgi sekojiet hidroizolācijas ieklāšanas darbiem pārejās un savienojumos siena-grīda-siena,
siena-trepes-strūklas.

SLĪPUMU IZVEIDOŠANA
1

Keralevel Есо
Eko-savietojams, sertificēts, tiksotrops, ar parastu sasaisti, izlīdzinošs maisījums,
ar palielināts laiks apstrādei, augsti izturīgai pamatu izlīdzināšanai. Piemērots lielu
virsmu remontam, arī ekstremālos klimatiskos apstākļos, veido gludu pamatu, ideālu
eko-savietojamām līmēm. Iekšā un ārā.

SISTĒMA

C8

KERAMISKAIS SEGUMS
ĒKU FASĀDĒM
PRIEKŠROCĪBAS:
• nodrošina izcilu augstas/zemas temperatūras un mitruma
• izturību pie temperatūras izmaiņām
• īpaši zems gaistošo organisko savienojumu izmešu līmenis,
uzlabo gaisa kvalitāti

DEFORMĀCIJAS ŠUVES
4

Fugabella Есо AM
Ekoloģiski draudzīgs neitrāls organiskais silikona hermētiķis, izturīgs pret
pelējumu, augsta elastība, paplašinātu un kustīgo šuvju aizpildīšanai, nodrošina
dabisku strukturizāciju bez nestabilu komponentu migrācijas, nodrošinot
hermetizāciju bez plankumiem un švīkām uz jutīga marmora un dabīgā akmens.

ŠUVOTĀJS
3

Fugabella Eco Porcelana 0-8
Ekoloģiski draudzīgs minerālais šuvotājs, bakteriostatisks un fungistatisks, stabilizēts
ar tīru dabīgo kaļķi, ar normālu saistīšanās laiku, ātri sacietējošām šuvēm ar īpašu
krāsu noturību; no 0 līdz 8mm, 28 krāsās.

4

LĪME
2

1
3

Н40 Есо Flex
Sertificēta, ekoloģiski draudzīga, īpaši ātri saistoša un cietējoša minerālā līme
augstas izturības klāšanai vai klāšanai ar pārlaidumu bez vertikālās noteces.
H40 Eco Rapid ātri atjauno virsmas normālai lietošanai pat zemās temperatūrās,
garantējot augstu adhēzijas līmeni gan jaunām ēkām, gan renovācijas darbiem,
saglabājot paildzinātu apstrādājamību tāpat kā līmēm ar normālu saistīšanos.

2

PAMATA SAGATAVOŠANA
1

Pirms segumu uzstādīšanas vecās virsmas jānotīra no putekļiem, netīrumiem un jānoņem nodrupumi vai slikti
nostiprinātās daļas. Pārliecinieties, ka siltumizolācijas kārtas un/vai stiegrojuma maisījuma saķere ir
vismaz 1N/mm2.

SISTĒMA

C9

KERAMISKAIS SEGUMS
INTENSĪVĀM SLODZĒM
PRIEKŠROCĪBAS:
• nodrošina izcilu saķeri vietās ar intensīvo slodzi
• nodrošina lielu izturību pret statiskām un
dinamiskām slodzēm
• izturība pie temperatūras izmaiņām
• ātri un viegli strādāt
• ārkārtīgi zems gaistošo organisko savienojumu
izmešu līmenis, uzlabo gaisa kvalitāti

DEFORMĀCIJAS ŠUVES
4

Fugabella Есо PU40
Eko-savietojams organiskais tiksotrops poliuretāna hermētiķis, ļoti izturīgs pret
nodilumu, savienojumu šuvju aizpildīšanai, nodrošina augstu virsmas cietību, garantējot grīdu necaurlaidību ražošanas un tirdzniecības objektos ar būtisku kustības
intensitāti, pat pie lielām temperatūras un mehāniskām slodzēm. Pastiprināta saķere
ar uzsūcošiem un neuzsūcošiem pamatiem. Iekšā un ārā. Sienas un grīdas.

ŠUVOTĀJS
3

Fugalite Есо
Eko-savietojams keramizēts minerālais šuvotājs, kuru ļoti viegli uzklāt un nomazgāt,
bakteriostatisks un fungistatisks, ūdensnecaurlaidīgs un noturīgs pret traipiem un
ķimikālijām, 0-20mm platām šuvēm, 28 krāsas.

LĪME
4

2

Н40 Есо Rapid
Sertificēta, ekoloģiski draudzīga, īpaši ātri saistoša un cietējoša minerālā līme
augstas izturības klāšanai vai klāšanai ar pārlaidumu bez vertikālās noteces.
H40 Eco Rapid ātri atjauno virsmas normālai lietošanai pat zemās temperatūrās,
garantējot augstu adhēzijas līmeni gan jaunām ēkām, gan renovācijas darbiem,
saglabājot paildzinātu apstrādājamību tāpat kā līmēm ar normālu saistīšanos.

3
2

Bioflex
Ekoloģiski draudzīga minerālā līme ar zemu ķīmisko piedevu saturu augstas
veiktspējas keramogranīta, keramikas flīžu un dabiskā akmens līmēšanai bez
vertikālas notecēšanas un ar ilgu atklātās iztures laiku.

1

PAMATU SAGATAVOŠANA
1

Keracem Есо Pronto
Eko-savietojams, gatavs lietošanai minerālais izlīdzinošais maisījums, parastā saķere,
ātri žūstoša, lieliski vada siltumu, ir ideāla apsildāmo grīdu ierīkošanai, jo nodrošina
vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

SISTĒMA

C10

KERAMISKAIS SEGUMS
AR PLĀNĀM LIELA FORMĀTA FLĪZĒM
PRIEKŠROCĪBAS:
•
•
•
•
•

nodrošina izcilu saķeri plānām liela formāta flīzēm
iztur lielas mehāniskās slodzes
ideāla darbam iekštelpām
samazina darba laiku
ārkārtīgi zems gaistošo organisko savienojumu izmešu
līmenis, uzlabo gaisa kvalitāti

DEFORMĀCIJAS ŠUVES
5

Fugabella Есо Silicone
Eko-savietojams organiskais silikona hermētiķis paplašinātu un kustīgo šuvju
aizpildīšanai, izturīgs pret pelējumu, izcila saķere ar neuzsūcošiem pamatiem, kas
nodrošina šuvju estētisku veselumu un pakļauto deformācijai, 28 krāsas, ieskaitot
caurspīdīgo.

ŠUVOTĀJS
4

Fugalite Есо
Eko-savietojams keramizēts minerālais šuvotājs, kuru ļoti viegli uzklāt un nomazgāt,
bakteriostatisks un fungistatisks, ūdensnecaurlaidīgs un noturīgs pret traipiem un
ķimikālijām, 0-20mm platām šuvēm, 28 krāsas.

LĪME
3

5

Sertificēta, ekoloģiski draudzīga, īpaši ātri saistoša un cietējoša minerālā līme
augstas izturības klāšanai vai klāšanai ar pārlaidumu bez vertikālās noteces.
H40 Eco Rapid ātri atjauno virsmas normālai lietošanai pat zemās temperatūrās,
garantējot augstu adhēzijas līmeni gan jaunām ēkām, gan renovācijas darbiem,
saglabājot paildzinātu apstrādājamību tāpat kā līmēm ar normālu saistīšanos.

4

3

Н40 Есо Flex

PAMATU LĪDZINĀŠANA
2

Keratech Есо
Eko-savietojams, sertificēts, minerālais pašizlīdzinošs maisījums, ar normālu sasaisti,
izcili noturīgs pret ūdens izskalošanu, garantēti izlīdzina nelīdzenus un robainus arī
liela laukuma pamatus, biezums 1-10mm, āram un iekštelpām.

2
1

PAMATU SAGATAVOŠANA
1

Keracem Есо Pronto
Eko-savietojams, gatavs lietošanai minerālais izlīdzinošais maisījums, parastā saķere,
ātri žūstoša, lieliski vada siltumu, ir ideāla apsildāmo grīdu ierīkošanai, jo nodrošina
vienmērīgu siltuma sadali un augstu apsildes sistēmas ražīgumu.

Mūsu uzņēmums ir itāļu koncerna KERAKOLL oficiālais pārstāvis Latvijā, kas ir pasaules līderis zaļās būvniecības nozarē.
Tas ražo ekoloģiskus būvniecības un apdares materiālus, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos procesus.
Visiem produktiem ir Green Building Rating sertifikāts, kas apliecina - tas ir drošs apkārtējai videi un veselībai.
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