Діє з 03.01.2022 року

Назва продукції

Вага,
г/м

2

Кіл-сть
рул. на
поддоні

Розмір
рулону

Вартість

300 мм х 5 м

EUR 79 /рул.

Розмір
рулону,

Вартість

Cистема герметизуючих стрічок для даху
ALPHA WAVE BASIC
хвилеподібна та еластична герметизуюча стрічка з розширенням до 40%
1 для обробки комину виготовлено з вулканізованого каучуку (EPDM),
1500
армовано алюмінієвою граткою в 2,5 мм та має клейку основу з бутилу.
УФ стабільність: 50 років. Колір (RAL): 7024, 7037, 8004, 8017 та 9005.

100 рул

Гідроізоляція плити та стіни фундаменту

Назва продукції

3

4

5

6

AlphaPro
гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу
поєднаного поміж прошарками з поліпропілену, використовується для
гідроізоляції бетонної плити та стіни фундаменту від капілярного
зволоження та тимчасової грунтової води. Єкономічна альтернатива
обмазочній та бітумній рулонній гідроізоляціїї.
AlphaPro Т40
гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу
поєднаного поміж прошарками з поліпропілену та інтегрованою з однієї
сторони клейкою стрічкою 40 мм, використовується для гідроізоляції
бетонної плити та стіни фундаменту від капілярного зволоження та
тимчасової грунтової води. Єкономічна альтернатива обмазочній та
бітумній рулонній гідроізоляціїї.
AlphaProPlus
гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу
інтегрованого в один прошарок з поліпропілену, використовується для
гідроізоляції бетонної плити та стіни фундаменту від постійного
гідростатичного натиску води. Єкономічна альтернатива гідроізоляції
у вигляді бентонітових матів, бітумомісткій, ПВХ та ТПО.
AlphaProPlus Т40
гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу
інтегрованого в один прошарок з поліпропілену та інтегрованою с однієї
сторони клейкою стрічкою 40 мм, використовується для гідроізоляції
бетонної плити та стіни фундаменту від постійного гідростатичного
натиску води. Єкономічна альтернатива гідроізоляції у вигляді
бентонітових матів, бітумомісткій, ПВХ та ТПО.

Вага,
г/м

2

Кіл-сть
рул. на
поддоні

EUR 3,30 /кв.м.

1150

50 рул

0,25 x 25 м
1,00 x 25 м
1,50 x 25 м
EUR 4,50 /кв.м.

EUR 9,40 /кв.м.

1150

50 рул

1,00 x 25 м
1,50 x 25 м
EUR 10,60 /кв.м.

Гідроізоляційна ЄПДМ мембрана для плоских покрівель та фундаментів
Назва продукції
ALPHA THOR (рулон) колір RAL 7024
ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для
зварювання полотен гарячим повітрям, армована склосіткою, товщина
1,3 мм. УФ стабільність: 50 років.
ALPHA THOR (панель макс. розмір 15х18 м2) колір RAL 7024
ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для
8
зварювання полотен гарячим повітрям, армована склосіткою, товщина
1,3 мм. УФ стабільність: 50 років.
ALPHA THOR (NZB) колір RAL 9005
ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для
9
зварювання полотен гарячим повітрям, неармована склосіткою,
товщина 1,3 мм. УФ стабільність: 50 років.

7

Вага,
г/м

2

1300

1300

1300

Кіл-сть
рул. на
поддоні

Розмір
рулону

Вартість

24 рул
508,8 м2

1,06 х 20 м
21,2 кв.м.

EUR 16,70 /кв.м.

виготовлення панелей
під замовлення,
максимальний розмір
15х20м

EUR 18,30 /кв.м.

25 рул
530,0 м2

1,06 х 20 м
21,2 кв.м.

EUR 15,40 /кв.м.

Гідроізоляційна ЄПДМ стрічка для вікон, фасадів та деформаційних швів
Назва продукції
ALPHA FASADE 0,75
ЄПДМ стрічка неармована товщиною 0,75 мм для герметизації фасадів,
10 стін та будь-яких інших будівельних конструкцій та їх швів, піддається
зварюванню промисловим феном. УФ стабільність: 50 років.
Використовувати з клеями (PU та MS Polymer) ZETTEX чи ILLBRUCK.

Ширина

Довжина

Вартість

1м

25 м.п.

EUR 8,40 /кв.м.

* Можлива порізка рулонів під замовлення. Мінімально допустима ширина порізки 150 мм. Крок ширини порізки 100 мм
Система грунтовок та стрічок для ЄПДМ мембран та стрічок
Назва продукції

22

23

24

25

26
27

грунтовка праймер ME 904 (рідина)
грунтовка праймер класу "ECO" на основі акрилового сополімеру без
розчинників (полівінілацетат на водній основі), що використовується для
попередньої обробки як пористих та і не пористих поверхонь
будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.) перед
нанесенням бітумних та бутил-каучукових стрічок. Наносити пензлем чи
малярним валиком на потрібну поверхню.
грунтовка праймер ME 902 (спрей)
використовується для попередньої обробки як пористих та і не пористих
поверхонь будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і
т. п.) перед нанесенням бітумних та бутил-каучукових стрічок. Не містить
розчинників. Використовувати у важко доступних місцях, де
неможливості наносити пензлем чи малярним валиком.
контактний клей СТ-113 для ЄПДМ
густий контактний клей на основі синтетичного каучуку, віскози та
різного роду смол. Використовується для приклеювання стрічок з ЄПДМ
мебрани до будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка,
алюміній, сталь, оцинкований метал, плита з ПВХ та інших непористих
поверхонь). Клей стійкий до будь-яких погодних умов.
контактний клей ОТ-015 для ЄПДМ
полімерний контактний клей на основі синтетичного каучуку.
Використовується для приклеювання стрічок з ЄПДМ мебрани до
будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.). Клей
стійкий до будь-яких погодних умов.
стрічка APP40H UA
двостороння бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії
стрічка APP150 UA
одностороння бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії

Кіл-сть в
упаковці

Розмір

Вартість

6 шт

1л

EUR 40 /шт.

12 шт

500 мл

EUR 43 /шт.

1 шт

4,7 кг (5л)

EUR 120 /шт.

12 шт

600 мл

EUR 31 /шт.

0,04 м x 30 м

EUR 29 /рул.

0,15 м x 10 м

EUR 27 /рул.

Адреса складу: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 4
Графік роботи складу: з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00
Умова постачання: склад Продавця
Розрахунковий курс: НБУ + 3%
Термін постачання (при наявності продукції на складі):
за умови отримання замовлення до 13:00 протягом 24 годин; після 13:00 - протягом 48 годин
Термін постачання (під Замовлення): від 14 діб при 100% передоплаті

