ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ
Доверете се на нашия опит

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

КНАУФ - ИНОВАТИВНА
КОМПАНИЯ С ПОГЛЕД В
БЪДЕЩЕТО
Началото
Основана през 1932 г. от братята Алфонс
и Карл Кнауф в германското градче Ипховен, днес Кнауф е водещ производител на
екологични строителни системи, намиращи приложение в целия процес на съвременното строителство, с 220 завода и над
28 000 служители в цял свят.
От самото си създаване до ден днешен
фирмата е пионер и символ на иновативни идеи и висококачествени продукти,
ориентирани към бъдещето - от енергийно ефективни системи до решения за
функционален дизайн.

Братята Алфонс и Карл Кнауф

Строителни продукти създадени, за да работят в система
В България Кнауф присъства от 1993 г.
Повече от 25 години смелите архитектурни решения, иновациите, квалифицираният екип и бързото обслужване утвърждават нашия висок стандарт.

Централа в гр. София - „Къщата на Платнаров“ е
проектирана от арх. Никола Лазаров през 20-те
години на миналия век, като крайградска вила за
търговеца на платове Платнаров.
Фирма Кнауф купува къщата през 1998 г. и я реконструира съобразно изискванията на НИПК за
опазването й като паметник на културата.
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В дейността си залагаме на новите технологии, като предлагаме системни решения. Една „система“ не е просто набор от компоненти, събрани и сглобени в
едно цяло – нещо, което днес почти всеки
предлага. За да може един такъв набор
от компоненти да заслужи името „система“, той трябва да измине много дълъг път
– от идеята, през проучването, проектирането, изчисленията, тестовете, техническото одобрение и сертифициране, до
последното и най-важно изпитание – влагането и експлоатацията на системата в
реални инвестиционни проекти и доказването й във времето.
Това е и най-голямото предимство, което
предлагаме на нашите партньори – надеждността и сигурността на десетилетия
опит и ноу-хау, придобити на предната
линия на строителния фронт.
Избирайки Кнауф, Вие не купувате продукти – Вие получавате премиум услуга,
която включва: технически консултации
още в етапа на проектиране, технически
решения и детайли, пълна поддръжка и
контрол на качеството по време на проектирането и на строителството, предоставяне на нужните документи и сертификати, за да бъде без проблеми одобрен и
въведен в експлоатация Вашия обект.
Завод Видин и завод Марица в България

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

Доверете се на нашия опит!
Кнауф България непрекъснато развива и подобрява своите
изделия и обогатява продуктовата си палитра, като редом
с добре познатите системи за сухо строителство предлага
изключително богата гама от продукти, които присъстват в
целия процес на съвременното строителство.

Топлоизолационните фасадни системи Кнауф са синоним
на висококачествени решения и стандарт на живот.
Доверете се на опита!

2

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS ИКОНОМИК
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Използвани продукти в система ИКОНОМИК
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1 2 3

2 3 4

3 4 5
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6 7

Styrokleber

EPS

Дюбел с PVC
пирон

Thermokleber
Special

Стъклотекст.
мрежа 145g/m2

Quarzgrund

Мазилка OXXI

стр. 13

стр. 14

стр. 15

стр. 13

стр. 12

стр. 9

стр. 10

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

опаковка:

Опаковка:

Торба 25 kg

По запитване

Ø 10 - 120,

Торба 25 kg

Руло 50 m

Кофа 20 kg

Кофа 25 kg

140, 160 mm

Ширина 1 m

200 бр./пакет
Ø 10 - 180,

200 mm

150 бр./пакет
Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

5 kg/m2

1 m2/m2

min 6 бр./m2

6 kg/m2

1,1 m2/m2

250 - 280 g/m2

OXXI S 1,5
2,5 kg/m2
OXXI S 2,0
3,0 kg/m2
OXXI R 2,0
2,7 kg/m2

и по изчисление
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Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS КЛАСИК
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Използвани продукти в система КЛАСИК
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Thermokleber
Special

EPS

Дюбел с PVC
пирон

Thermokleber
Special

Стъклотекст.
мрежа 145g/m2

Quarzgrund

Мазилка ADDI

стр. 13

стр. 14

стр. 15

стр. 13

стр. 12

стр. 9

стр. 10

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Торба 25 kg

По запитване

Ø 10 - 120,

Торба 25 kg

Руло 50 m

Кофа 20 kg

Кофа 25 kg

140, 160 mm

Ширина 1 m

200 бр./пакет
Ø 10 - 180,

200 mm

150 бр./пакет
Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

5 kg/m2

1 m2/m2

min 6 бр./m2

6 kg/m2

1,1 m2/m2

250 - 280 g/m2

ADDI S 1,5
2,5 kg/m2
ADDI S 2,0
3,0 kg/m2
ADDI R 2,0
2,7 kg/m2

и по изчисление
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Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS ПЛЮС
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Използвани продукти в система ПЛЮС
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2 3 4

3 4 5

4 5

5 6

Klebespachtel

EPS

Дюбел с PVC
пирон

Стъклотекстилна
мрежа 145g/m2

Quarzgrund

Мазилка ADDI

стр. 14

стр. 14

стр. 15

стр. 12

стр. 9

стр. 10

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

опаковка:

опаковка:

опаковка:

Торба 25 kg

По запитване

Ø 10 - 120,

Руло 50 m

Кофа 20 kg

Кофа 25 kg

140, 160 mm

200 бр./пакет

Ширина 1 m

Ø 10 - 180,

200 mm

150 бр./пакет
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Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

разходна
норма:

разходна
норма:

разходна
норма:

Лепене
5 kg/m2
Армиране
6 kg/m2

1 m2/m2

min 6 бр./m2

1,1 m2/m2

250 - 280 g/m2

ADDI S 1,5
2,5 kg/m2
ADDI S 2,0
3,0 kg/m2
ADDI R 2,0
2,7 kg/m2

и по изчисление

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS СТАНДАРТ
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Използвани продукти в система СТАНДАРТ

1 2

1 2 3

2 3 4

3 4 5

4 5

5 6

Klebespachtel

EPS

Дюбел с PVC
пирон

Стъклотекстилна
мрежа 145g/m2

Quarzgrund

Мазилка CONNI

стр. 14

стр. 14

стр. 15

стр. 12

стр. 9

стр. 9

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

опаковка:

Торба 25 kg

По запитване

Ø 10 - 120,

Руло 50 m

Кофа 20 kg

Кофа 25 kg

140, 160 mm

200 бр./пакет

Ширина 1 m

Ø 10 - 180,

200 mm

150 бр./пакет
Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

разходна
норма:

Лепене
5 kg/m2
Армиране
6 kg/m2

1 m2/m2

min 6 бр./m2

1,1 m2/m2

250 - 280 g/m2

CONNI S 1,5
2,5 kg/m2
CONNI S 2,0
3,0 kg/m2
CONNI R 2,0
2,7 kg/m2

и по изчисление
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Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА ВАТА ТОП

5 6
4 5
1 2
3 4 5
1 2
1 2 3

2 3 4

1 2

Използвани продукти в система ТОП

1 2

Klebespachtel M

1 2 3

Каменна Вата

стр. 14

2 3 4

3 4 5

4 5

5 6

Дюбел с метален
пирон

Стъклотекстилна
мрежа 145g/m2

Quarzgrund

Мазилка ADDI

стр. 15

стр. 12

стр. 9

стр. 10

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Торба 25 kg

По запитване

Ø 8 - 115,

Руло 50 m

Кофа 20 kg

Кофа 25 kg

135, 155 mm

200 бр./пакет

Ширина 1 m

Ø 8 - от175 до 295 mm
със стъпка 20 mm

100 бр./пакет
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Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Лепене
6 kg/m2
Армиране
7 kg/m2

1 m2/m2

min 6 бр./m2

1,1 m2/m2

250 - 280 g/m2

ADDI S 1,5
2,5 kg/m2
ADDI S 2,0
3,0 kg/m2
ADDI R 2,0
2,7 kg/m2

и по изчисление

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА ВАТА ПРЕМИУМ

5 6
4 5
1 2
3 4 5
1 2
1 2 3

2 3 4

1 2

Използвани продукти в система ПРЕМИУМ

1 2

Klebespachtel M

1 2 3

Каменна Вата

стр. 14

2 3 4

3 4 5

4 5

5 6

Дюбел с метален
пирон

Стъклотекстилна
мрежа 145g/m2

Quarzgrund

Мазилка CONNI

стр. 15

стр. 12

стр. 9

стр. 9

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Опаковка:

Торба 25 kg

По запитване

Ø 8 - 115,

Руло 50 m

Кофа 20 kg

Кофа 25 kg

135, 155 mm

200 бр./пакет

Ширина 1 m

Ø 8 - от175 до 295 mm
със стъпка 20 mm

100 бр./пакет
Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Разходна
норма:

Лепене
6 kg/m2
Армиране
7 kg/m2

1 m2/m2

min 6 бр./m2

1,1 m2/m2

250 - 280 g/m2

CONNI S 1,5
2,5 kg/m2
CONNI S 2,0
3,0 kg/m2
CONNI R 2,0
2,7 kg/m2

и по изчисление
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Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

Quarzgrund
Готов за употреба грунд за външна употреба, прилаган преди нанасянето на завършващите фасадни мазилки. Съдържа минерални пълнители, полимерна дисперсия, титанов диоксид, вода и адитиви.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв. (без ДДС)

Контактен грунд за завършващи минерални и
пастообразни декоративни фасадни мазилки
за външно приложение и ръчно нанасяне

614200

20 kg / кофа
24 бр. / палет

2,75 лв. / kg
55,00 лв. / кофа

Техническа информация
Съотношение при смесване
Съхранение
Полагане
Разходна норма

добавяне до 10% вода
12 месеца
ръчно
250 g / m2

Grundol
Grundol e фабрично приготвен грунд за вътрешна и външна употреба, на основата на водна дисперсия обогатен със силикон предназначен за нанасяне върху абсорбиращи минерални повърхниности,
както и преди нанасяне на фасадни бои или залепване на топлоизолационни плоскости.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./(без ДДС)

Фабрично приготвен грунд
преди нанасяне на фасадни бои върху вароциментови, нови минерални и стари фасадни
мазилки

658381

5 kg / кофа
68 бр. / палет

3,75 лв. / kg
18,77 лв. / кофа

Техническа информация
Време за изсъхване

12 часа
12 месеца
ръчно
100 - 150 g / m2

Съхранение
Полагане
Разходна норма

CONNI
CONNI e готова за употреба, пастообразна, водоразредима, силиконова мазилка с висока паропропускливост и водоотблъскващи свойства, предназначена за външна употреба, с бял цвят.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./(без ДДС)

Conni S - Драскана стуктура
1,5 mm подбрана зърнометрия

614193

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,82 лв. / kg
95,5 лв. / кофа

2 mm подбрана зърнометрия

619123

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,82 лв. / kg
95,5 лв. / кофа

Conni R - Влачена стуктура
2 mm подбрана зърнометрия

614195

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,82 лв. / kg
95,5 лв. / кофа

Техническа информация
Съотношение при смесване
Съхранение
Полагане
Разходна норма
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готова за употреба
12 месеца
ръчно
Conni S - 1,5 mm - 2,5 kg /m2
Conni S - 2 mm - 3 kg /m2....
Conni R - 2 mm - 2,7 kg /m2

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

ADDI
ADDI е готова за употреба, пастообразна, завършваща обогатена със силикон фасадна мазилка,
която може да се разрежда с вода. Предназначена за системите контактни фасади с топлоизолационни плоскости от EPS или каменна минерална вата, с бял цвят.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./(без ДДС)

Addi S - Драскана стуктура
1,5 mm подбрана зърнометрия

614186

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,27 лв. / kg
81,75 лв. / кофа

2 mm подбрана зърнометрия

619122

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,27 лв. / kg
81,75 лв. / кофа

Addi R - Влачена стуктура
2 mm подбрана зърнометрия

614191

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,27 лв. / kg
81,75 лв. / кофа

Техническа информация
Съотношение при смесване
Съхранение
Полагане
Разходна норма

готова за употреба
12 месеца
ръчно
Addi S - 1,5 mm - 2,5 kg /m2
Addi S - 2 mm - 3,0 kg /m2
Addi R - 2 mm - 2,7 kg /m2

OXXI
OXXI е пастообразна полимерна фасадна мазилка готова за употреба. Предназначена за употреба
на открито, за фасадни системи с топлоизолационни плоскости от EPS.

Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./(без ДДС)

OXXI S - Драскана стуктура
1,5 mm подбрана зърнометрия

654201

25 kg / кофа
24 бр. / палет

2,17 лв. / kg
54,25 лв. / кофа

2 mm подбрана зърнометрия

654221

25 kg / кофа
24 бр. / палет

2,17 лв. / kg
54,25 лв. / кофа

OXXI R - Влачена стуктура
2 mm подбрана зърнометрия

654222

25 kg / кофа
24 бр. / палет

2,17 лв. / kg
54,25 лв. / кофа

Техническа информация
Съотношение при смесване
Съхранение
Полагане
Разходна норма

готова за употреба
12 месеца
ръчно
OXXI S - 1,5 mm - 2,5 kg /m2 OXXI
S - 2 mm - 3,0 kg /m2 OXXI R - 2
mm - 2,7 kg /m2
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Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

BUTZ
Butz е готова за употреба, пастообразна, декоративна, мозаечна мазилка, предназначена за външна и вътрешна употреба в областта на цокъла и за изработване на детайли по фасадите.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

Пастообразна мозаечна мазилка

656322

25 kg / кофа
24 бр. / палет

3,20 лв. / kg
80,00 лв. / кофа

Техническа информация
Съотношение при смесване
Съхранение
Полагане

Siliconharz-EG-Farbe

Разходна норма

готова за употреба
12 месеца
ръчно
BUTZ 1,5 mm - 4,5 kg /m2

Високо пропусклива силиконова фасадна боя предназначена за боядисване на минерални завършващи декоративни мазилки.
Приложение на продукта

Предназначена за егализиране или боядисване
на минерални завършващи мазилки при външни
условия. Подходяща за контактни фасади с минерална вата.

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

638165

12,5 l бяла
32 бр. /палет

10,38 лв / l
129,69 лв / кофа

638159

12,5 l тонирана

по запитване

638064

5 l бяла
68 бр. / палет

11,10 лв / l
55,52 лв / кофа

638121

5 l тонирана

по запитване

Техническа информация
Време за съхнене

12 часа при 65% влажност, +200 °С
ръчно с четка или валяк
една ръка гладка повърхност 0,2 l / m2
две ръце гладка повърхност 0,3 l / m2
една ръка грапава повърхност 0,3 l / m2
две ръце грапава повърхност 0,45 l / m2

Полагане
Разходна норма

Fassadol

Високо пoкривна акрилна фасадна боя подсилена със силикон, с висока водоустойчивост и паропропускливост.
Приложение на продукта

Предназначена за нанасяне върху минерални завършващи фасадни мазилки (например
SP260, RP240), органични фасадни мазилки
(например АDDI) , съществуващи фасадни бои и
варо-циментови мазилки.

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

638061

12,5 l бяла
32 бр. / палет

9,29 лв./ l
116,21лв./ кофа

638054

12,5 l тонирана

по запитване

638058

5 l бяла
68 бр. / палет

10,02 лв / l
50,12 лв / кофа

638053

5 l тонирана

по запитване

Техническа информация
Време за съхнене
Полагане
Разходна норма
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12 часа при 65% влажност, +200 °С
ръчно с четка или валяк
една ръка гладка повърхност 0,2 l / m2
две ръце гладка повърхност 0,3 l / m2
една ръка грапава повърхност 0,3 l / m2
две ръце грапава повърхност 0,45 l /m2

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

Стъклотекстилна армираща мрежа
за фасадни системи
Aлкалоустойчива 145 g /m2 (растер: 4 х 4,5 mm)
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

Стъклотекстилна армираща мрежа за фасадни
системи, алкалоустойчива - 1m широка
растер: 4 х 4,5 mm
145 g /m2

290662

50 m2 / ролка
33 ролки /палет

1,34 лв. / m2
67,00 лв. /ролка

RP240
RP 240 е фабрично приготвена минерална тънкослойна завършваща мазилка за фасади с влачена структура, върху която се използва боя Siliconharz-EG-Farbe или Fassadol.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

RP 240, Влачена структура - Фабрично приготвена минерална тънкослойна завършваща мазилка за фасади 2 mm подбрана зърнометрия

266078

25 kg / торба
48 бр. / палет

816,00 лв. / тон
20,4 лв. / торба

RP 240, Влачена структура - Фабрично приготвена минерална тънкослойна завършваща мазилка за фасади 2,5 mm подбрана зърнометрия

266939

25 kg / торба
48 бр. / палет

816,00 лв. / тон
20,4 лв. / торба

Техническа информация
Съотношение при смесване

Съхранение
Полагане
Разходна норма

SP260

25 kg + 6,8 - 7,5 l вода
(в зависимост от гранулацията)
12 месеца
ръчно
2 mm - 2,9 kg /m2
2,5 mm - 3,1 kg /m2

SP 260 е фабрично приготвена минерална тънкослойна завършваща мазилка за фасади с драскана
структура, върху която се използва боя Siliconharz-EG-Farbe или Fassadol.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

SP 260 - Драскана структура
Фабрично приготвена минерална тънкослойна
завършваща мазилка за фасади
1,5 mm подбрана зърнометрия

246699

25 kg / торба
48 бр. / палет

714,00 лв. / тон
17,85 лв. / торба

SP 260 - Драскана структура
Фабрично приготвена минерална тънкослойна
завършваща мазилка за фасади
2 mm подбрана зърнометрия

239331

25 kg / кофа
48 бр. / палет

714,00 лв. / тон
17,85 лв. / торба

Техническа информация
Съотношение при смесване
Съхранение
Полагане
Разходна норма

25 kg + 6,8 l вода
12 месеца
ръчно
1,5 mm - 2,3 kg /m2
2 mm - 2,9 kg /m2
12

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

Styrokleber
Готова смес за залепване на плочи от полистирен върху всички видове минерални основи - тухлени
зидове, бетон, достатъчно здрави и носещоспособни мазилки.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

Фабрично приготвено лепило за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от EPS

590258

25 kg / торба
54 бр. / палет

429,85 лв. / тон
10,75 лв. / торба

Техническа информация
Съотношение при смесване
Отворено време
Съхранение
Полагане
Разходна норма

25 kg смес + 5,5 - 6 l вода
2 часа
12 месеца
ръчно и машинно
5 kg / m2

Thermokleber Special
Използва се за лепенето на EPS плочи върху всички видове минерални основи: (стени от тухли,бетон,
както и стени, които са покрити със стари носещи хоросанови мазилки). Освен за залепване е предназначен и за армиране на EPS плочи в контактните системи за топлинна изолация. Подходящ е и
за армиране на преходите от един към друг материал при стени, изградени от различни материали.

Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

Универсално фабрично приготвено лепило
За лепене, армиране и шпакловане на фасадни
топлоизолационни плочи от EPS и XPS

590246

25 kg / торба
54 бр. / палет

459,00 лв / тон
11,48 лв. / торба

Техническа информация
Съотношение при смесване
Отворено време
Съхранение
Полагане
Разходна норма
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25 kg смес + 5,5 l вода
2 часа
12 месеца
ръчно и машинно
за лепене - 5 kg /m2; за шпакловане - 6 kg /
m2

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

Klebespachtel
Предварително подготвена суха смес, предназначена за залепване на топлоизолационни плоскости, защитна изравнителна шпакловка върху тях при изпълнение на външна и вътрешна допълнителна
топлоизолация на сгради. С лепилото може да се лепи върху повърхности от всички видове мазилки,
бетон, тухлена зидария. Подходящ за укрепване на връзките между отделните компоненти при изпълнение на съставни стени.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

Универсално фабрично приготвено лепило с
фибри за лепене, армиране и шпакловане на
фасадни топлоизолационни плочи от EPS и XPS

590255

25 kg / торба
54 бр. / палет

517,86 лв. / тон
12,95 лв. / торба

Техническа информация
Съотношение при смесване
Отворено време
Съхранение
Полагане
Разходна норма

25 kg смес + 5,5 - 6 l вода
2 часа
12 месеца
ръчно и машинно
за лепене - 5 kg /m2;
за шпакловане - 6 kg /m2

Klebespachtel M
Лепилна шпакловъчната смес Klebespachtel M е предназначена за залепване на топлоизолационни
плоскости от каменна минерална вата, защитна изравнителна шпакловка върху тях при изпълнение
на външна и вътрешна допълнителна топлоизолация на сгради. С лепилото може да се лепи върху повърхности от всички видове мазилки,бетон, тухлена зидария.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./ (без ДДС)

Универсално фабрично приготвено лепило с
фибри за лепене, армиране и шпакловане на
фасадни топлоизолационни плочи от Каменна вата Предназначено за паропропускливи
топлоизолационни фасадни системи

590257

25 kg / торба
54 бр. / палет

699,43 лв / тон
17,49 лв. / торба

Техническа информация
Съотношение при смесване
Отворено време
Съхранение
Полагане
Разходна норма

25 kg смес + 5 - 6 l вода
2 часа
12 месеца
ръчно и машинно
за лепене - 6 kg /m2;
за шпакловане - 7 kg /m2

EPS Knauf Plus 035*
Плочи от експандиран полистирен, предназначени за фасадни топлоизолации.
Техническа информация
Коефициент на топлопроводимост λ [W/mK]

0.035

*Палетизация и опаковка по запитване.
14
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Универсален дюбел с PVC пирон
Подходящ за топлоизолационни плочи от EPS

Приложение на продукта

Универсален дюбел с
PVC пирон
Размер: Ø10 mm

Арт. №

Дължина/mm

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

634968

120

200 бр / пакет

0.18 лв. / бр.

634970

140

200 бр / пакет

0.19 лв. / бр.

634972

160

200 бр / пакет

0.23 лв. / бр.

634973

180

150 бр / пакет

0.29 лв. / бр.

634974

200

150 бр / пакет

0.38 лв. / бр.

Универсален дюбел с Метален пирон
Подходящ за топлоизолационни плочи от каменна вата
Дълбочина на анкериране: 50 mm в тухла, 30 mm в бетон

Приложение на продукта

Универсален дюбел с
Метален пирон
Размер: Ø8 mm
Дълбочина на анкериране:
50 mm тухла
30 mm бетон

Арт. №

Дължина/mm

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

159911

115

200 бр / пакет

0.51 лв. / бр.

159912

135

200 бр / пакет

0.56 лв. / бр.

159913

155

200 бр / пакет

0.61 лв. / бр.

159914

175

100 бр / пакет

0.66 лв. / бр.

159915

195

100 бр / пакет

0.92 лв. / бр.

159916

215

100 бр / пакет

1.12 лв. / бр.

159917

235

100 бр / пакет

1.43 лв. / бр.

634961

255

100 бр / пакет

1.63 лв. / бр.

634962

275

100 бр / пакет

1.94 лв. / бр.

634963

295

100 бр / пакет

2.14 лв. / бр.

Ъглозащитен PVC профил 250 /10 /15 cm
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Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Ъглозащитен PVC профил с армираща
мрежа

631183

50 бр. / пакет

0,94 лв. / m

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

Ъглозащитен PVC профил 25 m
Рол-ек 12,5/12,5 cm
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Ъглозащитен PVC профил с
армираща мрежа
Рол-ек, лента с регулируем ъгъл

631280

1 бр / пакет

3,00 лв / m

Водооткапващ PVC профил 250 /10 /10 cm
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Водооткапващ PVC профил с
армираща мрежа
Дебелина на мазилката ≤ 5 mm

631229

20 бр / пакет

2,50 лв / m

PVC профил за деформационни фуги 2,5 m
Е-образен за фуга от 16 до 60 mm
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

PVC профил за деформационни фуги с
армираща мрежа
Е-образен за фуга от 16 до 60 mm
Дебелина на мазилка ≤ 5 mm

631238

25 бр / пакет

10,29 лв / m

PVC профил за деформационни фуги 2,5 m
V-образен за фуга от 16 до 60 mm
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

PVC профил за деформационни фуги с
армираща мрежа
V-образен за фуга от 16 до 60 mm
Дебелина на мазилка ≤ 5 mm

631248

25 бр / пакет

10,29 лв / m
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Цокълен профил алуминиев 80 mm 2,5 m
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Цокълен профил алуминиев
без перфорация на основата

631283

20 бр / пакет

5,69 лв / m

Цокълен профил алуминиев 100 mm 2,5 m
без перфорация на основата
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Цокълен профил алуминиев
без перфорация на основата

631286

20 бр / пакет

6,14 лв / m

Цокълен PVC профил с регулируема
ширина Premium I 2m.
Регулируема ширина: от 100 до 160 mm.
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Цокълен PVC профил с регулируема
ширина Premium I 2m. Регулируема
ширина: от 100 до 160 mm.

631411

10 бр / пакет

7,46 лв / m

PVC комбиниран, завършващ профил с
армираща мрежа за цокълен профил
Premium I + II. Дебелина на мазилка ≤ 5 mm.
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Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

PVC комбиниран, завършващ профил
с армираща мрежа за цокълен профил Premium I + II.
Дебелина на мазилка ≤ 5 mm

631258

10 бр / пакет

10,36 лв /m

Топлоизолационни фасадни системи Кнауф

PVC профил за цокълен профил 2,5 m с армираща мрежа 100 mm
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

PVC профил за цокълен профил с армираща мрежа
Дебелина на мазилка ≤ 5 mm

631412

25 бр / пакет

2,69 лв / m

Завършващ PVC профил 2,6 m
Самозалепващ профил с армираща мрежа за оформяне на преходите при врати и прозорци
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Завършващ PVC профил с
армираща мрежа
Самозалепващ профил за оформяне
на преходите при врати и прозорци
Дебелина на мазилка ≤ 6 mm

631200

30 бр / пакет

2,71 лв / m

Завършващ PVC профил Dynamik 2D 2,6 m
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Завършващ PVC профил с армираща
мрежа Dynamik 2D
Самозалепващ профил за оформяне
на преходите при врати и прозорци
Висока степен на компенсиране на
промените при слягането на основата
Дебелина на мазилка ≤ 6 mm

631208
(бял)

30 бр / пакет

4,57 лв / m

631214
(тъмно
сив)

30 бр / пакет

5,14 лв / m

Завършващ PVC профил 2,6 m
Phantom II Dynamik
Приложение на продукта

Арт. №

Опак. единица

Брутна цена
лв./МЕ (без ДДС)

Завършващ PVC профил с
армираща мрежа Phantom II Dynamik
Самозалепващ профил за оформяне
на преходите при врати и прозорци
Висока степен на компенсиране на
промените при слягането на основата
Дебелина на мазилка ≤ 5 mm

631189

30 бр / пакет

4,57 лв / m
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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ФАСАДНИ СИСТЕМИ КНАУФ

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН
Информационен център за обслужване
на клиенти - свържете се с нас за безплатна консултация и се възползвайте
от н‘‚„ашия дългогодишен опит!

ИНФО БРОШУРИ
Най-добрите практики и особености
при изпълнение на системите Кнауф.
Актуална информация за модерно
строителство. Бъдете в час!

Тел: 0700 300 03

КНАУФ УЕБСАЙТ
Техническа информация за продуктите
ни, готови решения и информация за
нашата дистрибуторска мрежа.
Тези кликвания си заслужават!
www.knauf.bg
info@knauf.bg

Потърсете Knauf Bulgaria в
Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал.
Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти,
само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от
зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Кнауф България ЕООД

Завод за гипсфазерни плоскости

Завод за гипсови строителни
плоскости Марица

1618 София
ул. Ангелов връх 27
тел.: 0700 300 03
факс: (+359) 2 426 50 84
www.knauf.bg; info@knauf.bg

3700 Видин
Южна промишлена зона
тел.: (+359) 94 923 219
факс: (+359) 94 600 505

6294 с.Медникарово
Община Гълъбово
тел.: (+359) 42 950 112
факс: (+359) 42 925 021

