BULDEX A200

Грунд за абсорбиращи основи
BULDEX A200 е грунд, предназначен за заглаждащи замазки. Регулатор на порьозността
от силно и нормално абсорбиращ бетон. Подсилва тънките покрития до 2мм. Представлява
концентриран грунд за разреждане за нормално абсорбиращи основи.
Разходна норма 80 - 100 г/ м2 на слой
в зависимост от порьозността на основата
Опаковка
Туби от 1 л, 5 л и 10 литра.
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
3,64 /4,37
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС 36,4/ 43,68

BULFIX A131

Грунд за абсорбиращи основи
BULFIX A131 е предназначен за заглаждащи гипсови и циментови мазилки преди
нанасянето на латекс, фасадни бои, шпакловки, минерални и полимерни мазилки, лепила,
залепване на тапети и коркови облицовки. Грундът е регулатор на порьозността от силно
и нормално абсорбиращ бетон, също така подсилва тънките покрития до 2мм.
Разходна норма 80 - 100 г/ м2 на слой
в зависимост от порьозността на основата
Опаковка
Туби от 1 л, 5 л и 10 литра.
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
2,36/2,84
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС 23,66/28,39

BULFIX MB100
Бетонконтакт

BULFIX MB100 се използва като свързваща основа при залепването на фаянсови и
теракотни плочки върхи стари плочи. Може да се използва и като свързваща основа преди
залепване на гипсокартон към тухлени, бетонови и други стени. Създава връзка между сухи,
стари, слаби основи и нови мазилки и настилки. За гипсови и вароциментови мазилки.
Разходна норма 0.250 – 0.350 кг/м2
Опаковка
Кофи от 20 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
1,96/2,35
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС 39,2/47,04
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BULFIX P20

Лепило на циментова основа за вътрешна употреба
BULFIX P20 е лепило на циментова основа за вътрешна употреба. Представлява суха хомогенна смес със свързващи вещества, добавъчни материали и органични добавки.
Подходящо е за полагане на теракота, фаянс и керамични плочи върху стени и подове с
максимални размери:
Стени - 20x30
Подове - 33x33
Цвят на сместа – сив
Разходна норма 60x60 - 90x90
3.5 – 7.5 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,248/0,297
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
6,195/7,434

BULFIXFLEX P21

Лепило на циментова основа за вътрешна употреба
BULFIXFLEX P21 е суха хомогенна смес на циментова основа с хидравлично свързващи
вещества, добавъчни материали и органични добавки. Използва се за полагане на керамични
плочки, плочи от естествени камъни и др. в отопляеми и неотопляеми вътрешни помещения,
външни части на сгради (тераси), в трайно или постоянно мокри помещения.
Цвят на сместа – сив.
Разходна норма 3.5 – 7.5 кг/м2
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,323/0,388
Опаковка
25 кг
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
8,085/9,702

BULFIXFLEX P22

Лепило на циментова основа за вътрешна и външна употреба
BULFIXFLEX P22 e прахообразно лепило за плочки с повишена еластичност, за
вътрешни и външни повърхности на стенни и подови настилки. Подходящо е за полагане
на керамични плочки, теракота, гранитогрес, естествени каменни облицовки и стъклокерамични плочки с максимално тегло до 40 кг/кв. м и размер до 40x40 см за стени и 60x60 см
за подове.
Разходна норма 3.5 – 7.5 кг/м2
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,417/0,501
Опаковка
25 кг
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
10,43/12,516
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BULFIXFLEX P23

Лепило на циментова основа за вътрешна и външна употреба
BULFIXFLEX P23 е лепило на циментова основа за полагане на керамични плочки,
теракота, гранитогрес, естествени каменни облицовки, с максимално тегло до 40 кг/кв. м и
размер до 40x40 см за стени и 60x60 см за подове. Подходящо за използване върху стари
плочки или непорьозни гланцирани основи. Характеризира се с повишена еластичност.
Разходна норма 60x60 - 90x90
3.5 - 7.5 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,629/0,754
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
15,715/18,858

BULFIX M40

Лепило за облицовъчен камък за вътрешна и външна употреба

BULFIX M40 е висококачествено лепило, подходящо за полагане на облицовъчен
камък. Характеризира се с висока еластичност, водоустойчивост, якост на натиск, висока
якост на огъване. Устойчивост на ниски температури. Основата трябва да бъде суха, здрава,
обезпрашена, обезмаслена и почистена от свободни частици.
Разходна норма 4 - 5 кг/м2
Опаковка
25 кг
Предстоящо производство
Торби/палет
42

BULFIX D70

Eдроструктурно лепило за плочи и естествени камъни

BULFIX D70 е висококачествено лепило на циментова основа, подходящо за лепене
на естествени камъни и керамични плочки. Употребява се върху стени, подове, основи от
бетон, тухли, мазилки и др. Използва се в отопляеми и неотопляеми вътрешни помещения,
външни части на сгради (тераси), в трайно или постоянно мокри помещения. Bulfix D70 е
лепило с едра структура, за полагане с дебелина до 15 мм. Тип С1. За вътрешна и външна
употреба.
Разходна норма 3.5 - 8.5 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,491/0,59
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
12,285/14,742
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BULFIX D80

Eдроструктурно лепило за облицовъчен камък

BULFIX D80 е продукт, подходящ за лепене на тънки декоративни покрития (изкуствен
камък, плочки, декоративни тухли, плочи и др.) върху стени и подове, при които се изисква
висока адхезия или устойчивост на влага. BULFIX D80 е едроструктурно полимерно лепило.
Подходящо е за нанасяне с дебелина по-голяма от 15 мм. За вътрешна и външна употреба.
Тип С2. За вътрешна и външна употреба.
Разходна норма 2 - 8 кг/м2
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,519/0,623
Опаковка
25 кг
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
12,985/15,582
Торби/палет
42

BULFIX T500

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плочи
BULFIX T500 е лепилна смес на циментова база за залепване на топлоизолационни
плочи от експандиран и екструдиран полистирол. Основата трябва да бъде суха, твърда, обзпрашена, обезмаслена и почистена от свободни частици. Всички течове и органични замърсявания
следва да се отстранят. По-големите неравности по основата следва да се поправят.
Разходна норма Около 4 - 6 кг/м2, разходът може да варира в зависимост
от вида и равността на основата, както и избрания метод на полагане
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,29/0,348
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
7,245/8,694

BULFIX T550

Лепилна и шпакловъчна смес за топлоизолационни системи

BULFIX T550 е лепилна и шпакловъчна смес на минерална основа, съдържаща цимент,
вар, пясък и полимерни добавки. Използва се за залепване и шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран или екструдиран полистирол.
Разходна норма	Разходът може да варира в зависимост от вида и равността на основата, както и избрания метод на полагане.
За лепене
около 4 - 7 кг/м2
За шпакловане около 4 - 6 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,388/0,465
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
9,695/11,634
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BULFIX Z60

Строителна смес за зидане на керамични тухли за вътрешна
и външна употреба
BULFIX Z60 е висококачествена строителна смес за зидане на керамични тухли с кухини. Характеризира се с висока еластичност, водоустойчивост, якост на натиск и якост на
огъване. Висока устойчивост на ниски температури. Основата трябва да бъде суха, здрава,
обезпрашена, обезмаслена и почистена от свободни частици.
Разходна норма: 4 - 8 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,157/0,188
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
6,272/7,526

BULFIX G40

Лепило за зидане на газобетонни блокчета

BULFIX G40 е висококачествено лепило на циментова основа, предназначено за
зидане с газобетонни блокчета. Осигурява висока начална и крайна якост на адхезията и
устойчивост на влагата. Характеризира се с голямо отворено време за работа. Газобетонните
блокчета се фиксират чрез притискане на желаното място.
Основата трябва да бъде суха, обезпрашена, обезмаслена и почистена от свободни
частици.
Разходна норма 12 - 15 кг/м3 зидария от газобетонни блокчета
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,216/0,259
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
5,39/6,468

BULFIX S200

Гипсово полимерно лепило

BULFIX S200 е предназначено за залепване на гипсокартон и гипсови орнаменти, за
зидане на гипсови панели и гипсови блокчета при направата на вътрешни разделителни
стени. За изкърпване на пукнатини и други ремонтни работи върху основи от гипс, бетон,
тухлена зидария и мазилки. За вътрешна употреба.
Опаковка
15 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,395/0,474
Торби/палет
66
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
5,922/7,106
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BULDEX E30

Саморазливна шпакловка

BULDEX E30 е продукт, предназначен за заглаждане, шпакловане и изравняване на
циментови и варо-циментови замазки, както и на други основи преди полагането на подови настилки.
Особено продуктивна; подходяща за най-тънки пластове за изтегляне на нула.
За вътрешна употреба. Дебелина на слоя от 1 до 5 мм.
Разходна норма 1.00 мм – 1.5 кг/м2
Опаковка
20 кг
Торби/палет
48
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,861/1,033
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
17,22/20,664

BULDEX E50

Саморазливна шпакловка
BULDEX E50 представлява саморазливна замазка, предназначена за заглаждане, шпакловане и изравняване на циментови и варо-циментови замазки, както и на други основи
преди полагането на подови настилки.
Особено продуктивна и подходяща за най-тънки пластове за изтегляне на нула. За
вътрешна употреба. Дебелина на слоя от 1 до 10 мм.
Разходна норма 1.00 мм - 1,5 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,98/1,176
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
24,5/29,4

BULDEX E70

Саморазливна шпакловка

BULDEX E70 е продукт на циментова основа, предназначен за направа на тънки износоустойчиви покрития с усилен пешеходен трафик и трафик на мотокари. За вътрешна
употреба. Дебелина на слоя от 4 до 20 мм.
Разходна норма 4.00 мм дебелина – 6.8 кг/м2
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
Торби/палет
42
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС

1,152/1,383
28,805/34,566
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BULFIX S300

Гипсово полимерна шпакловка
BULFIX S300 е суха шпакловъчна смес на основа специален гипс, подобрители, пластификатори и полимери с висока жизнеспособност - 50 мин при 18°С. Предназначена за
шпакловане на стени и тавани в закрити и сухи помещения. Подходящи основи са: бетон,
циментови шпакловки, варови мазилки, варо-циментови мазилки и газобетон.
Опаковка
25 кг
Торби/палет
66
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,434/0,521
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
6,51/7,812

BULFIX S400

Гипсово полимерна шпакловка
BULFIX S400 е суха шпакловъчна смес на основа специален гипс, подобрители, пластификатори и полимери с изключителна финост, предназначена за финишно покритие
преди нанасяне на вътрешни бои по стени и тавани. Подходящи основи са: шпакловки,
гипсови мазилки, варо-циментови мазилки и газобетон.
Опаковка
25 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,546/0,655
Торби/палет
66
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
13,65/16,38
		

BULFIX MG70

Машинна гипсова мазилка
BULFIX MG70 е продукт, предназначен за висококачествено машинно измазване на
вътрешни стени и тавани, осигуряващ гладка повърхност. Нанася се върху зидарии от тухли
или газобетонни блокчета, стени и тавани от бетон, конструкции с носещо бетонно ядро и
др. Особено подходящ за нанасяне върху по-криви стени, за които е необходим по-дебел
пласт за постигане на равна повърхност.
Разходна норма 10.0 кг/м²/10 мм
Опаковка
40 кг
Предстоящо производство
Торби/палет
27
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BULFIX MG75

Машинна гипсова мазилка
BULFIX MG75 е продукт, предназначен за висококачествено машинно измазване
на вътрешни стени и тавани, осигуряващ гладка повърхност. Нанася се върху зидарии от
тухли или газобетонни блокчета, стени и тавани от бетон, конструкции с носещо бетонно
ядро и др.
Разходна норма 10.0 кг/м²/10 мм
Опаковка
40 кг
Торби на палет 27
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,252/0,302
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
10,08/12,096
		

BULFIX MG75 Light

Машинна гипсова мазилка с перлит

BULFIX MG75 Light е суха смес на гипсова основа, съдържаща перлити и специални
добавки.
Продуктът е предназначен за висококачествено машинно измазване на вътрешни стени
и тавани, осигуряващ гладка повърхност. Нанася се върху зидарии от тухли или газобетонни
блокчета, стени и тавани от бетон, конструкции с носещо бетонно ядро и др.
Разходна норма 8.0 кг/м²/10 мм
Опаковка
35 кг
Торби/палет
30
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,287/0,344
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
8,61/10,332
		

BULFIX V40

Варо-циментова мазилка за вътрешни и външни помещения

BULFIX V 40 е фабрично произведена варо-циментова суха мазилка за вътрешно и
външно приложение, изпердашена или грубо изтеглена като хастарна мазилка.
Bulfix V40 представлява машинна мазилка с пердашена повърхност за всякакви вътрешни и външни помещения, включително и вътрешни мокри помещения. Служи за основа на
следващи керамични покрития.
Разходна норма 14 кг/м²/10 мм
Опаковка
40 кг
Цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
0,172/0,207
Торби/палет
30
Цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
6,888/8,266
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Строителен
гипс
Описание
Сиво-бял прах, получен при термичната обработка на гипсов камък. Хигроскопичен
строителен продукт, приложим за работа в сухи помещения, за многофункционално
използване в строителството.
Приложение
Предназначен за приложение в строителството, при производство на сухи гипсови
смеси - шпакловки, мазилки и лепило. Производство на строителни елементи: гипскартон
и гипсфазерни плоскости, облицовъчни плочи, панели, блокчета и др.
Подготовка на основата
Основата трябва да бъде чиста, здрава и суха. Да няма пукнатини, прах, мазнини, както
и без замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др.
Технически данни
Съотношение вода/гипсов състав – 0.83%
Времесвързване:
• Начало – 9 мин
• Край – 11 мин
Якост на натиск 3 N/mm2
Якост на опън при огъване - 1.4 N/mm2
Сцепление към основата - 1.5 N/mm2
Опаковка
2.5, 20 и 30 кг
Торби/палет 2.5 кг
400
Торби/палет 20 кг
48
За опаковка от 2.5 кг
цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
За опаковка от 20 кг
цена на кг в лв. без ДДС/с ДДС
цена на бр в лв. без ДДС/с ДДС
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0,391/0,469
0,98/1,17
0,253/0,304
5,07/6,08

Фасадна топлоизолационна
система BULFIX
Фасадна топлоизолационна система BULFIX e интегрирана система за изпълнение на топлоизолация
по фасади. Включва в себе си и голям избор от крайни покрития с модерна гама от 265 цвята.
Характерни особености
Фасадна топлоизолационна система BULFIX повишава температурата на стената. При една нормална
влажност в жилището образуването на конденз намалява или спира напълно. Въпреки, че изолацията
се полага основно за намаляване на топлинните загуби, тя има и чудесен шумоизолиращ ефект, а освен
това запазва жилището значително по-прохладно през горещите летни месеци.

Компоненти
1. Bulfix T500 - Лепилo за залепване на EPS
топлоизолационни плочи
2. (EPS) Топлоизолационни полистиролни плочи,
препоръчителна дебелина 3-10 см.
3. Bulfix T550 - Лепилно-шпакловъчна смес за
шпакловане на топлоизолационните плоскости и
залепване на стъклотекстилната мрежа
4. Стъклотекстилна мрежа
5. Bulfix A131 - Грунд за фасадни мазилки
6. Завършващо покритие – Силикатна, силиконова, акрилна мазилка.
Предимства
- Дълъг живот
- Икономичност
- Лесно изпълнение
- Паропропускливст
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