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Назва продукції

ENKOLIT
унікальний однокомпонентний клей, з гідроізолюючими властивостями,
для холодного та надійного зклеювання листових металів між собою
(титан-цинк, мідь, алюміній, свинець чи оцинкований лист) в позиції
"метал-бетон", "метал-цегла" та "метал-дерево". Використовується у
покрівельних та фасадних роботах на горизонтальних та вертикальних
поверхнях. Густина: бл. 1100 кг/м3. Витрати: (відро) 2-3 кг/м2
ARCTIC SEAL
Однокомпонентна підсилена мікрофіброю гідроізолююча та
герметизуюча масса для проведення надійних термінових аварійних
робіт на плоских чи похилих покрівлях, дахах, балконах, терасах, а
також для зовнішніх огородженнь.
Високоеластичний матеріал, що підходить не тільки для безшовного
нанесення на бетонні конструкції чи бітумні рулонні матеріали, його
також використовують на металевих дахах, зокрема в місцях жолобів з
довгим періодом застою води. Можна легко нанести на зволожені
поверхні, що робить його ідеальним для проведення термінових
ремонтних робіт навіть в умовах нестабільних погодних умов. Стійка до
впливу сонячної радіації!
Густина: бл. 1040 кг/м3. Витрата: 1,5 - 3,6 кг/м2. Колір: сірий.
ENKOPUR
Однокомпонентний синтетичний матеріал на поліуритановій основі. ,
Готовий матеріал є еластичний, гнучкий, витримує деформаційні
навантаження, стійкий до атмосферних опадів, промислових
забруднень, окислення та УФ-стабільний. Не є стійким до органічних
розчинників, розчинів кислот чи лугів.Гарантований термін
експлуатації понад 30 років. Використовується для санації
(відновлення) чи гідроізоляції абсолютно плоских поверхонь (приховані
жолоби водовідведення, ринви, лотки, балкони, тераси, плоскі покрівлі,
місця з постійним накопиченням води і т.п.), що виконані з будь-яких
*
матеріалів та в будь-яких місцях будівельних конструкцій. Надійно
герметизує шви, проблемні з’єднання, місця кріплення покрівельного
обладнання. Гідроізоляція внутрішніх поверхонь (санвузли, ванні
кімнати і т.п.)
Має високу адгезію до будь-яких матеріалів як старий рубероїд, шифер
чи фальцева покрівля.
Густина: бл. 1040 кг/м3. Витрата: 3 кг/м2. Колір: сріблястий, чорний
Рекомендовано праймер: Universal-Voranstrich 933.
Використовується з нетканними полотнами ENKE-POLYFLEX
FLEECE
ENKOLAN
Однокомпонентний синтетичний матеріал на основі сіланполіуританів. Використовують як фінішне покриття похилих дахів,
відкритих балконів, терас, дитячих площадках чи приміщеннях будинках
з постійним перебуванням людей (школи, лікарні, будинки пристарілих).
Готовий матеріал є еластичний, гнучкий, витримує деформаційні
навантаження, стійкий до атмосферних опадів, промислових
забруднень, окислення та УФ-стабільний. Гарантований термін
експлуатації понад 30 років.
Густина: бл. 1300 кг/м3. Витрата: 3 кг/м2. Колір: сірий.
Рекомендовано використовувати з праймер Universal-Voranstrich 933 та
з нетканним полотном ENKE-POLYFLEX FLEECE

Вартість за
шт з ПДВ

Кіл-сть

Упакування

12 шт.
коробці

картридж 310 мл

€

15,00

45 відер
на піддоні

відро 11,0 кг

€

75,00

відро 3,6 кг

€

165,00

відро 4,0 кг

€

142,00

відро 12,5 кг

€

360,00

відро 25,0 кг

€

650,00

відро 4,0 кг

€

630,00

відро 12,5 кг

€ 1 100,00

*

*

*

*

ENKRYL
Однокомпонентний синтетичний матеріал на основі акрилових
полімерів. Готовий матеріал не старіє, є еластичний, гнучкий,
витримує деформаційні навантаження, стійкий до атмосферних опадів,
промислових забруднень, окислення та УФ-стабільний. Не є стійким до
органічних розчинників, розчинів кислот чи лугів. Гарантований термін
експлуатації понад 30 років. Використовується для санації
(відновлення) чи гідроізоляції абсолютно плоских поверхонь (приховані
жолоби водовідведення, ринви, лотки, балкони, тераси, плоскі покрівлі,
місць з постійним накопиченням води і т.п.) які виконані з будь-яких
матеріалів та в будь-яких місцях будівельних конструкцій. Надійно
герметизує шви, проблемні з’єднання, місця кріплення покрівельного
обладнання. Гідроізоляція внутрішніх поверхонь (санвузли, ванні
кімнати і т.п.)
Має високу адгезію до будь-яких матеріалів як старий рубероїд, шифер
чи фальцева покрівля.
Густина: бл. 1300 кг/м3. Витрата: 3 кг/м2. Колір: сірий, зелений,
червоний та будь-яка інша кольорова гамма під Замовника.
Рекомендовано праймер: Universal-Voranstrich 933.
Використовується з нетканними полотнами ENKE-POLYFLEX
FLEECE
ENKE TOP
Однокомпонента гідроізоляція для балконів та терас. Готовий матеріал
стійкий до старіння, УФ-стабільний, витримує механічні навантаження,
вплив хімічних сполук, екстремальні погодні умови і різкі коливання
температур. Балкони та тераси з даного матеріалу легко миються, не
тріскаються, не мають відшарування від основи та еластичні при
деформаціях.
Завдяки спеціальним додаткам, як полімерні чіпси чи кварцевий пісок
(Enke QuartzColor), дизайнер зможе забезпечити Замовнику
різнобарвне покриття підлоги балкону та тераси, досягнувши таким
чином оптично приваблевий ефект поверхні.
Дозволяється застосовувати на стабільних, попередньо очищених від
пилу та бруду мінеральних поверхнях, таких як бетон, цементна
підлога, старі плитки кахелю і т.п.
Густина: бл. 1300 кг/м3. Витрата: 2-3 кг/м2. Колір: сірий, зелений,
червоний та будь-яка інша кольорова гамма під Замовника.
Рекомендовано праймер: Universal-Voranstrich 933.
Використовується з нетканними полотнами ENKE-POLYFLEX
FLEECE
ENKE chips
чіпси для для влаштування наливної підлоги
ENKE QzColor
кварцвий пісок для влаштування наливної підлоги
Enke Multi Protect (EMP)
кольорове та непрозоре, однокомпонентне захисне покриття на основі
акрилових смол.
Використовують для відновлення старого чи пошкодженого нового
металевого покриття на поверхні даху та фасаду, жолоба, водостоки,
карнизи та інші металеві поверхні, що пошкодженні від корозії бітумом.
Характеризується високою адгезією до будь-яких поверхонь (пластик,
метал, цегла, бетон, дерево, цементно-волокнисті плити, Enkopur® і
Enkryl®). За допомогою лише одного шару, забезпечує довготривалий
захист від агресивного впливу навколишнього середовища, надійний та
УФ-стабільний, еластичний. Екологічно безпечний матеріал, має різні
кольори які оптично адаптують поверхню до попереднього кольору.
Для очищення поверхні використовують відповідний розчинник, напр.
EnkoClean. Кольори: сірий, білий, коричневий, антрацит, зелений
(патина), Edelstahl (нержавіюча сталь).Витрати: 200 грм/м2.
ENKE-POLYFLEX FLEECE
нетканний матеріал з поліефірного волокна (PES), білого кольору,
термофіксований, вагою 110 грм/м²
Полотно має високий показник просочуваності рідинами
гідроізоляційних систем Enke-Werk (Enkopur, Enkryl, Enketop, Enkolan),
в поєднанні з високими розривними властивостями. За рахунок
еластичності та гнучкості, полотно забезпечує надійне ущільнення
контурів будь-якої будівельної конструкції навіть на надзвичайно
нерівних поверхнях.
Постачається як в рулонах стандартної ширина та і попередньо
сформованих деталях (манжети, внутрійшній та зовнішній вугол).
Рекомендовано використовувати як армуючий прошарок для усіх
гідроізоляційних систем Enke-Werk.
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ENKE grunt VA 933 грунт універсальний
*
* ENKE grunt 2K Betoncoat грунт спеціальний двокомпонентний А+В
* ENKE grunt UNI Pri 2K грунт спеціальний двокомпонентний А+В

компонент А
компонент А

відро 2,5 кг
відро 8,0 кг
відро 20,0 кг
відро 2,4 кг
відро 1,4 кг

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
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59,00
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294,00
115,00
76,00

