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EURO MGA se află în faţa unui nou început. Și, ca orice început, venim în 
faţa dumneavoastră cu mult entuziasm și dorinţă de afirmare. Cu o imagine 
schimbată, dar păstrând aceeași calitate care ne-a consacrat, încercăm astăzi să 
ne autodepășim. Din 2012 EURO MGA face parte din Grupul Selena, beneficiind 
acum de experienţa internaţională a grupului care își distribuie produsele 
în mai mult de 50 de ţări de pe 4 continente. 

După preluarea de către grupul polonez Selena, EURO MGA a intrat într-un 
proces de modernizare și dezvoltare care s-a încheiat recent.
Astfel, în perioada aprilie-august 2013, unitatea de producţie a fost mutată 
din Domnești în Clinceni și utilată cu tehnologie modernă, conformă 
standardelor europene. 

În prezent, EURO MGA, cu o capacitate de producţie mărită, realizează la cele 
mai ridicate standarde de calitate produse precum adezivi, mortare, gleturi sau 
chituri. Odată cu retehnologizarea liniei de producţie, a fost extinsă și gama 
de produse, dezvoltându-se produse speciale, adezivi pentru piatră naturală, 
mortar în strat subţire, chituri cu proprietăţi speciale. Dorim să devenim un 
partener de încredere pentru profesioniștii din domeniu, venind în întâmpinarea 
nevoilor lor cu produse specializate pentru aplicaţii diverse. 

Pentru a aduce pe piaţă sisteme complete, atât pentru finisarea faţadelor, cât și 
pentru finisaje interioare, am creat și gama de produse pe bază de apă, produse 
complementare adezivilor și gleturilor. 

Tencuielile decorative, vopselele pentru faţadă, tencuielile mozaicate vin să 
aducă un plus de culoare și structură pe o bază solidă, pe care ne dezvoltăm 
în permanenţă. Ideile de amenajare nu cunosc limite cu gama de tencuieli 
decorative EURO MGA: oferim o coloristică foarte variată, disponibilă în 300 
culori, precum și amorsele aferente; însă nu ne oprim aici: la cerere, putem 
dezvolta orice culoare solicitată.

Gamă extinsă, produse competitive, tehnologie modernă - o nouă imagine 
EURO MGA.

Sperăm să fim partenerul dumneavoastră de încredere și să fiţi alături de noi 
la începutul acestui nou drum.

EURO MGA 
Pentru valorificarea eforturilor depuse
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Grupul Selena
Avantajele vin din calitatea produselor

SELENA
Global Experience

Grupul Selena este un holding cu capital polonez care operează la nivel global, producând și distribuind materiale pentru construcţii 
pentru utilizatorii profesioniști și cei casnici. Grupul cuprinde 30 de companii în 18 ţări, care operează 15 fabrici de producţie high-tech. 
Activităţile Grupului Selena au legătură cu toate stadiile dezvoltării produsului: cercetare avansată, producţie, distribuţie, vânzare și 
marketing global. Selena FM SA – compania care deţine grupul – este listată la Bursa de Valori din Varșovia.
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SELENA SLOVAKIA S.R.O.
Nitra, Slovakia
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Wroctaw, Poland
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Hagen, Germany
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SELENA YAPI MALZEMELERI
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Ümraniye-Istanbul, Turkey
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Gamele de produse EURO MGA
Garanţia calităţii prin produse agrementate
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SISTEME PENTRU PEREŢI EXTERIORI

3 SISTEME PENTRU PLACĂRI CERAMICE

PRODUSE PENTRU APLICĂRI SPECIALE
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EURO MGA, prin gama sa de produse, 
propune soluţii premium ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems), 
astfel  încât proiectul de termoizolaţie să fie 
durabil și de calitate. Adezivii și masa de 
șpaclu F86 și Placofix cu fibre, plasa, baza 
proiectului, dar și tencuielile decorative cu 
diferite structuri și granulaţii disponibile în 
300 nuanţe la care se adaugă tencuielile 
mozaicate de soclu și stâlpi pentru a crea 
contururi  c lare și  a da personalitate 
proiectului – sunt certificate ETA. Astfel, 
aveţi  garanţia cal itaţ i i  pr in produse 
agrementate.

2 SISTEME PENTRU PEREŢI INTERIORI

Fie că vreţi să renovaţi sau să construiţi de la 
zero, gleturile de la EURO MGA sunt special 
create pentru un anumit tip de utilizări, dar 
pot fi folosite și pentru aplicări multiple - 
încărcare, nivelare și finisare. Se pot aplica 
manual sau mecanizat. X1, X2, X3 - gleturi 
pentru aplicare rapidă, fără finisare. X5 glet 
pastă este o variantă de glet ușor de aplicat și 
gata preparat.
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4

3

Am creat produse cu proprietăţi speciale pentru profesioniștii construcţiilor. 
Mortarul în strat subţire, hidroizolaţia minerală flexibilă, tinciurile sunt materiale 
care fac lucrările durabile și de calitate. Ușor de utilizat, rezistente în timp, aplicare 
rapidă, performanţă și eficienţă energetică - principalele beneficii ale produselor 
noastre.

Adezivii pentru placările ceramice, piatră naturală, chiturile sau 
silicoanele sunt produse certificate, profesionale, ușor de 
aplicat. Pentru un design durabil, produse precum C11, C17, dar 
și chiturile C22 sunt destinate placărilor pe toate suporturile 
tradiţionale întâlnite în construcţii: zidărie, beton, șapă de 
ciment sau anhidrit, tencuieli de ciment sau ciment-var, plăci 
din gips - carton etc. Plăcile ceramice pot fi glazurate sau 

2porţelanate, cu dimensiuni până la 900 cm .
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Soluţii EURO MGA
Soluţii pentru rezultate sigure.

O nouă imagine cu ajutorul adezivilor, tencuielilor și vopselelor de la EURO MGA.



se face pe cel puţin 10 cm. Tencuiala minerală se va aplica umed pe umed la porţiunile innădite, iar structurarea s uprafeţei la 

Termosistem cu tencuială minerală pentru restaurarea clădirilor vechi
rezistent în faţa vremii

Recomandări: 
 • Fixaţi cu atenţie plăcile de polistiren, aplicând adezivul pe marginile plăcii într-un strat de cca. 3-5 cm lăţime și în cel puţin 

trei puncte de lipire pe mijlocul plăcii (de mărimea unei palme). 
 • Pe plăcile termosistemului se aplică masa de șpaclu cu gletiera la grosimea de 2-6 mm. Plasa din fibră de sticlă aplicată peste  

produsul umed trebuie presată ușor cu ajutorul unui dreptar, aplicarea plasei se va face de sus în jos, iar suprapunerea  
 

aproximativ 5-10 minute după aplicare. 
 • După uscare se amorsează cu un grund de faţadă și apoi se va aplica vopseaua pentru exterior.
 • Produsele se aplică atunci când temperatura este în intervalul 5°C -30°C, iar apoi se va proteja împotriva ploii, vântului sau 

a acţiunii directe a razelor solare, pe tot parcursul procesului de uscare/întărire.

ECO
placofix polistiren

F90/F91 
tencuială decorativă

minerală

Placofix cu fibre

F70
amorsă universală

Polistiren

F76
vopsea siliconică

de exterior

pag. 19

pag. 22

pag. 18

pag. 19

F72 
vopsea acrilică 

de exterior
pag. 25 pag. 26

F86
placofix premium

pag. 18
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pag. 19



Termosistem cu tencuială decorativă
adaugă noi valenţe exteriorului

Recomandări: 
 • După ce aţi aplicat baza termosistemului (plăcile de polistiren și masa de șpaclu) prezentat in pagina anterioara lăsaţi să 

treacă 48 de ore și apoi amorsaţi.
Tencuiala se aplică pe substratul pregătit, grunduit, excesul de material trebuie îndepărtat. Textura tencuielii se realizează 
prin structurare cu o drișcă din material plastic, înainte de uscarea peliculei, cu mișcări într-o singură direcţie (textură praf 
de piatră) sau cu mișcări verticale sus-jos (textură scoarţă de copac). 
La inadire aplicarea se va face ud-pe-ud, astfel încât noua suprafaţă acoperită cu tencuială să fie în continuarea suprafeţei 
aplicateanterior, încă neuscată. În caz contrar, se vor vedea diferenţe între cele două porţiuni aplicate. A se avea în vedere 
intervalele tehnologice pentru tencuirea colţurilor si a muchiilor cladirii. Timpul de uscare: 12-24 ore, în funcţie de tipul de 
substrat, temperatură, umiditatea relativă a aerului.

 •

 •  
 

ECO
placofix polistiren

F99
amorsă pentru tencuieli

decorative

F92
tencuială decorativă 

acrilică 

F86
placofix premium + plasă

F96
tencuială decorativă 

siliconică

F94
tencuială decorativă 

mozaicată

pag. 19

pag. 23

pag. 18

pag. 20

pag. 18 pag. 18

pag. 21 pag. 23

Plasa de armare
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Placofix cu fibre Placofix cu fibre

pag. 19
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F92/F93
tencuială decorativă 

acrilică/aplicabilă mecanizat 
pag. 20

Faţade fără termoizolaţie cu tencuială decorativă
expresivitatea unei alegeri potrivite

Recomandări: 
 • Stratul suport pentru tencuială va fi curăţat și se va aplica tencuiala M43 în mai multe straturi, în funcţie de cât de netezi 

sunt pereţii pe care se aplică tencuiala minerală.
 • Se va aplica apoi stratul de finisaj - un tinci, sau dacă la final se dorește culoarea albă, un tinci alb.
 • După ce s-a amorsat bine suprafaţa, tencuiala decorativa se va aplica într-un strat egal cu dimensiunea maximă a granulelor.

Zidărie sau beton

F99
amorsă pentru tencuieli

decorative

M43
tencuială pe bază de ciment

aplicabilă mecanizat

M44
tinci superior pentru

aplicaţii multiple

M45
tinci alb

F96
tencuială decorativă 

siliconică/aplicabilă mecanizat

F94
tencuială decorativă 

mozaicată
pag. 23

pag. 45 pag. 45 pag. 46

pag. 21 pag. 23

Soclu
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Finisaje pe un glet deja existent
lucrezi cu încredere

Recomandări: 
 • Curăţaţi bine suprafaţa care urmează să fie finisată și apoi amorsaţi bine înainte de gletuire.
 • X5 rapido poate fi pus în operă cu fierul de glet sau cu un dispozitiv de pulverizare adecvat. Grosimea maximă de aplicare 

este de 5 mm/strat. 
 • Puteţi ajusta consistenţa materialului cu max. 10% apă, omogenizând foarte bine cu ajutorul unui amestecător mecanic.
 • Pentru finisaj, lăsaţi materialul să se usuce superficial (să nu se mai lipească la atingere), umeziţi cu apă folosind un 

pulverizator și lisaţi cu fierul de glet. Se șlefuiește în primele 24 de ore de la aplicare. Nu face praf la șlefuire.

Glet deja existent F70
amorsă universală

X5
rapido

pag. 19 pag. 29
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Finisaj pe perete de beton
rezultate optime

Recomandări: 
 • Amorsaţi cu F70 peretele înainte de aplicarea gletului de încărcare. 
 • Pentru pereţii care au denivelări mari, vă recomandăm să aplicaţi gletul de încărcare X1 euroglet super în straturi subţiri.
 • Ca ultim strat, pentru o finisare ușoară, vă recomandăm să aplicaţi în strat subţire X5 rapido sau X3 yeso - fino.

Beton

F70
amorsă universală

X1
euroglet super

X3
euroglet yeso-fino

X2
euroglet super plus

Pentru încărcare

Pentru finisare

X5
rapido

pag. 19

pag. 28

pag. 29

pag. 28

pag. 29
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Finisaje pentru pereţi de gips-carton
ești sigur de rezultat

Recomandări: 
 • Asiguraţi-vă că plăcile de gips-carton sunt drepte. Îmbinările dintre plăci se vor gletui cu X6 chit pentru plăcile de gips- 

carton, iar pentru a mări rezistenţa se vor pune benzi din fibră de sticlă care vor fi acoperite cu glet.
 • Pentru a crește rezistenţa la uzură în timp, la colţurile drepte se vor fixa colţare metalice. 
 • Se va amorsa cu F70 pentru o priză mai bună, iar apoi se va gletui toată suprafaţa cu X5 rapido, glet de finisaj.

F70
amorsă universală

X6
chit pentru plăci de

gips-carton

X5
rapido

pag. 19 pag. 30 pag. 29

Placă gips-carton
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Placări ceramice în dușuri sau băi
aplicare rapidă, rezistenţă sporită

Recomandări: 
 • Utilizarea benzilor de etanșare este obligatorie pentru toate zonele critice ale hidroizolaţiei: intersecţiile de planuri, 

conductele de alimentare ale bateriilor și sifonul de pardoseală.

C60
hidroizolaţie minerală

flexibilă

C22
chit de rosturi flexibil

Benzi etanșare GRES  

pag. 41

pag. 41

pag. 34

M43
tencuială

pag. 45
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Placări ceramice pe terase sau balcoane
susţine spaţiile de relaxare

Recomandări: 
 • Elementele de construcţie exterioare sunt supuse la contracţii și dilatări importante și de aceea placarea se realizează cu 

adezivul flexibil FLEX. 
 • Utilizarea adezivului standard profesional GRES trebuie limitată la zone exterioare cu expunere redusă și la plăci ceramice 

poroase.
 • Aderenţa și durabilitatea placării sunt cu atât mai mari, cu cât contactul placă-adeziv este mai bun. De aceea, în cazul 

placărilor la exterior sau în spaţii cu trafic intens, adezivul va fi aplicat atât pe suport, cât și pe intradosul plăcii ceramice.

C60
hidroizolaţie minerală

flexibilă

FLEX
adeziv flexibil

Benzi de etanșare

C22
chit de rosturi flexibil

pag. 41

pag. 35 pag. 41

M50
Șapă

pag. 46

M50
Șapă

pag. 46
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Placări cu piatră naturală 
potrivit alegerii tale 

Recomandări: 
 • Verificaţi cu atenţie calitatea și tipul pietrei naturale dacă efectuaţi placarea la exterior: nu toate pietrele pot rezista la 

pătare și la îngheţ-dezgheţ.
 • Efectuaţi o probă de chituire pentru piatra naturală poroasă sau neșlefuită; în cazul în care aceasta rămâne pătată, aplicarea 

chitului în rosturi se va efectua cu pistolul.

Zid

MARMUR
adeziv pentru piatră

naturală

C60
hidroizolaţie minerală

flexibilă

C22
chit de rosturi flexibil

Piatră naturală

pag. 35

pag. 41

pag. 41
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Placarea pardoselilor încălzite
baza rezultatelor sigure

Recomandări: 
 • Aplicaţiile adezivului FLEX prin utilizarea fibrelor ajuta in mod semnificativ la lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, 

putând  fi utilizat cu succes la placările cu plăci ceramice ale pardoselilor încălzite; în cazul solicitărilor mari se recomandă 
utilizarea adezivului flexibil SUPER FLEX.

 

 • Pentru pardoselile încălzite este obligatoriu să se prevadă rosturi între plăcile ceramice. Chitul de rosturi flexibil C22 va prelua 
contracţiile și dilatările  placării. 

 • Rostul de pe perimetrul placării va fi umplut cu siliconul sanitar.

FLEX
SUPERFLEX
adeziv flexibil

pag. 35 pag. 36

C22
chit de rosturi flexibil

pag. 41
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Placarea peste placări anterioare
practic și rezistent

Recomandări: 
 • Placarea ceramică veche va trebui degresată și spălată bine în prealabil; plăcile cu aderenţă slabă vor  fi extrase și se vor 

efectua reparaţii.
 • Cu o zi înainte de placare, peste plăcile vechi se va constitui o punte de aderenţă din adezivul flexibil SUPERFLEX aplicat 

în strat subţire cu fierul de glet.
 • Se va evita suprapunerea rosturilor noii placări peste cele ale placării anterioare.

Placare anterioară
veche

C22
chit de rosturi flexibil

FLEX

Placă ceramică
noua

SUPERFLEX
adeziv flexibil

silicon sanitar

pag. 41

pag. 35 pag. 36
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Finisarea pereţilor exteriori
De la adezivi pentru lucrările de termoizolare și amorse universale, la tencuieli 

decorative și mozaicate, produsele EURO MGA pentru finisarea pereţilor exteriori 
înseamnă materii prime de înaltă calitate, certificate la standarde europene.
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F86 placofix premium și placofix premium de iarnă 
adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren și vată minerală

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv pentru lucrările de izolare termică a faţadelor, pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, extrudat sau vată minerală
bazaltică și realizarea stratului de protecţie  armat cu plasă din fibră de sticlă. Produsul poate fi de asemenea utilizat la termoizolarea 
pardoselilor sau a stâlpilor și grinzilor din beton.

 • Înaltă aderenţă la substratul suport
 • Rezistenţă ridicată la șocuri mecanice
 • Extrem de flexibil, protejând faţada de fisuri și microfisuri 
 • Rezistent la condiţii meteorologice extreme (temperaturi foarte joase sau foarte ridicate)
 • Permeabilitate ridicată la vaporii de apă împreună cu tencuiala decorativă F96

Compoziţie: ciment Portland, filler, nisip cuar ţos selecţionat, aditivi chimici specifici

Culoare: gri

Consum: 4 kg/m2 pentru lipire, 4 kg/m² pentru șpăcluire

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C

Clasă de reacţie la foc: A1

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcţie de condiţiile climatice
25 kgForma de ambalare:

Palet: 48 buc

ECO PLACOFIX POLISTIREN 
adeziv pentru polistiren

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor din polistiren expandat, formulat pe bază de ciment Portland, filler și nisip cuarţos selecţionat.

 • Aderenţă îmbunătăţită la substratul suport 
 • Permite drișcuirea stratului șpăcluit, datorită granulometriei atent selecţionate
 • Fara crapaturi - Aplicat în condiţiile specificate
 • Facilitează aplicarea tencuielii decorative EURO MGA, realizând cu aceasta o structură unitară, permeabilă la vaporii de apă și rezistentă la 

 intemperii

Compoziţie: ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat

Culoare: gri

Consum: 4 kg/m2 pentru lipire, 4 kg/m² pentru șpăcluire

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcţie de condiţiile climatice

23 kgForma de ambalare:
Palet: 54 buc
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Plasă din fibră de sticlă pentru 
termosistem
145 g/m² și 160g/m²

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

 •
 
 •
 

Dimensiune sul: 1m x 50m 

Greutatea pe unitatea de suprafaţă: 145g/m²  și  160g/m²  (± 20%)
Alungire la rupere - 
val. min.longitudinala/transversală:

2,2-2,4% / 2,2%
rolaForma de ambalare:

Palet: 30 buc. / palet

PLACOFIX CU FIBRE
adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren

Descriere produs

Beneficii 

Date tehnice

Fabricat din materii prime de înaltă calitate și aditivi chimici moderni. Cel mai bun produs pentru: lipirea plăcilor termoizolante din polistiren 
expandat, execuţia straturilor de armare cu plasă. Excelent pentru finisarea plăcilor de izolaţie. Utilizarea fibrelor de armate ajută în mod 
semnificativ la obtinerea unei aderente si flexibilitati deosebite fata de adezivii uzuali.

 • Flexibilitate bună - fără crăpături pe faţadă
 • Aderenţă excelentă la stratul suport
 • Aplicare ușoară
Conţine fibre

Compoziţie: ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat, aditivi chimici, fibre

Culoare: gri

Consum: 4 kg/m2 pentru lipire, 4 kg/m² pentru șpăcluire

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +25°C

Clasa de reacţie la foc: A1

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcţie de condiţiile climatice

25 kgForma de ambalare:
Palet: 48 buc

Plasa din fibră de sticlă  tip "C" se poate utiliza 
ca plasă de întărire a tencuielilor tradiţionale din 
ciment sau var, se poate monta şi în gletul de 
reparaţie a tencuielilor fisurate, dar și în 
componenţa termosistemelor de faţade.

 Măreşte rezistenţa tencuielii şi reduce pericolul 
apariţiei fisurilor.
 Rezistentă la mediul alcalin, acoperit cu substanţă 
care împiedică destrămarea firelor

Polistiren expandat ignifugat

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

 •
 
 •
 

Plăcile de polistiren expandat ignifugat 
EURO MGA Professional, au proprietăţi 
termoizolante foarte bune, manipulare 
și aplicare ușoară, compatibilitate 
perfectă cu celelalte produse din 
sistem.

 Prietenos cu mediul inconjurator
Ecologic
Reciclabil.

•

Grosime (mm)

Suprafaţa acoperită (mp)

Nr. de plăci/bax

mc/bax

20

12

24

0.24

30

8

16

0.24

40

6

12

0.24

50

5

10

0.25

60

4

8

0.24

70

3.5

7

0.24

80

3

6

0.24

100

2.5

5

0.25

120

2

4

0.24

150

1.5

3

0.22

•
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F92, F93 tencuială decorativă acrilică
soluţia pentru finisarea sistemului de termoizolaţie

Descriere produs

Produs peliculogen gata preparat, formulat pe bază de lianţi sintetici, materiale de umplutură de diferite granulaţii și aditivi specifici, destinat 
finisărilor exterioare sau interioare. F93 se produce numai in varianta bob cu bob, granulatie 1,5mm si se aplica mecanizat.

25 kgForma de ambalare:

300
culori

cca.
10m2

Palet: 24 buc

Date tehnice

 

Granulaţie Bob cu bob (kg/1m2) Scoarţă de copac (kg/1m 2)

1,5 mm 2.5 - 2.9 2.3 - 2.6

2,0 mm 2.7 - 3.2 2.5 - 2.9

2,5 mm 3.2 - 3.7 2.7 - 3.2

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

Beneficii
 
 • Destinat aplicării atât pe substraturi suport noi (inclusiv ca parte componentă a termosistemului EURO MGA), cât și pe cele vechi, dar stabile
 • Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense
 • Conţine aditivi speciali, datorită cărora tencuiala este foarte eficientă, flexibilă și ușor de aplicat
 • Rezistentă la șocuri mecanice și la intemperii
 • Permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apa lichidă
 • F92 se produce in variantele bob cu bob si scoarţa de copac. 

3,0 mm 3.6 - 4.2 3.2 - 3.7

F93 se aplica mecanizat.•

Compoziţie: rășini acrilice, agregate, aditivi

Timp de uscare: 2-3 ore

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

F92

1,5 mmF93 1,7 - 2,4 

F95 tencuială decorativă hibrid
rezistenţă deosebită în timp

Descriere produs

Caracteristici principale

Produs peliculogen gata preparat, aplicabil în strat subţire, destinat finisărilor exterioare sau interioare, atât pentru clădirile noi (inclusiv ca 
parte componentă a termosistemului MGA), cât şi pentru cele vechi. Aspect proaspăt chiar şi după mult timp de la aplicare.

 •   Produs gata de utilizare
 •   Ușor și rapid de aplicat
 •   Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense
 •   Rezistentă la alge si mucegaiuri
 •   Rezistenţă deosebită a culorii în timp

25 kgForma de ambalare:

300
culori

cca.
10m2

Palet: 24buc 

Date tehnice

Temperatura de aplicare (substrat, aer, material):
 

de la +5°C la +25°C

Timp de uscare: 2 - 3 ore

Granulaţie Bob cu bob (kg/1m2) Scoarţă de copac (kg/1m 2)

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

3,0 mm

F95 poate fi livrată într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense, cu texturi tip SCOARŢĂ DE COPAC sau BOB CU BOB.

   
 •   Se produce in granulatiile 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

2.3 - 2.7    2.2 - 2.5

2.5 - 2.9    2.3 - 2.7

2.7 - 3.2    2.6 - 3

3.3 - 3.9    3.2 - 3.7 

 Împiedică dezvoltarea microorganismelor, rezistenţa la alge și ciuperci.•
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F96 tencuială decorativă siliconică
textură şi culoare

Descriere produs

Date tehnice

Tencuiala decorativă siliconica MGA este un produs peliculogen gata preparat, aplicabil în strat sub ţire, destinat finisărilor exterioare sau 
interioare, atât pentru clădirile noi  (inclusiv ca parte componentă a termosistemului MGA), cât şi pentru cele vechi. Tencuiala decorativă MGA 
F96 poate fi livrată într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense, cu texturi tip SCOARŢĂ DE COPAC sau BOB CU BOB.

 

25 kgForma de ambalare:

300
culori

cca.
10m2

Temperatura de aplicare (substrat, aer, material):
 

de la +5°C la +25°C

Timp de uscare: 2 - 3 ore

Granulaţie Bob cu bob (kg/1m2) Scoarţă de copac (kg/1m 2)

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

Beneficii
 
 • Destinat aplicării atât pe substraturi suport noi (inclusiv ca parte componentă a termosistemului EURO MGA), cât și pe cele vechi, dar stabile
 • Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense
 • Rezistenţă deosebită a culorii în timp la acţiunea radiaţiilor UV și a gazelor industriale
 • Conţine aditivi siliconici, datorită cărora tencuiala este foarte eficientă, dură, dar flexibilă și ușor de aplicat
 • Rezistentă la șocuri mecanice și la intemperii
 • Permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apa lichidă
 • Împiedică dezvoltarea microorganismelor, prin caracterul său fungicid și algicid
 • Se produce in granulatiile 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 

3,0 mm
Palet: 24 buc

2.4 - 2.8

2.6 - 3

2.9 - 3.4

3.4 - 4

2.3 - 2.6

2.3 - 2.7

2.7 - 3.2

3.2 - 3.7

KLASSIK - Tencuială decorativă cu silicon
gata colorată în 10 culori 

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

25 kgForma de ambalare:
Palet: 24 buc 

 • Peliculă foarte aderentă la support,
Dură, rezistentă la factori distructivi mecanici şi intemperii 
Disponibilă în 10 culori sau nuanţată computerizat într-o gamă largă de 
nuanţe pastel sau intense 
Cu aspect mat, structurat tip BOB DE OREZ (B) sau SCOARŢĂ DE COPAC (K).

KLASSIK tencuială decorativă este un produs peliculogen gata preparat, cu aspect de masă păstoasă, omogenă, pe bază de rășină sintetică în 
dispersie apoasă, aditivată cu latex siliconat, cu conţinut de agregate minerale de 1.2 – 2 mm. Este destinată finisărilor exterioare sau interioare, 
atât pentru clădirile noi, inclusiv ca parte componentă a termosistemului MGA, cât şi pentru clădirile vechi. Datorită rășinilor de ultimă generaţie 
din compoziţie, tencuiala are proprietăţi  de autocurăţare și o rezistenţă sporită.

•
•

•

Densitate produs gata de utilizat

Timp de uscare la suprafaţă

Timp de uscare în profunzime

Alunecare pe verticală

Deformaţie transversală

cca. 1,85 g/cm³

2-3 ore

2-3 zile

0,42 mm

2,80 mm

Granulaţie Bob cu bob (kg/1m2) Scoarţă de copac (kg/1m 2)

1,5 mm

2,0 mm

Consum specific (consumul real diferă în funcţie de substrat şi condiţiile de lucru):

B 15 (2.5 - 2.9)

B 20 (2.7 - 3.2)

K 15 (2.3 - 2.6)

K 20 (2.5 - 2.9)

10
culori
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F91 tencuială decorativă minerală SCOARTA DE COPAC
finisajul de efect care se încadrează în buget

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA F91 este o tencuială decorativă minerală de tip scoarţă de copac cu înaltă permeabilitate la vapori și rezistenţă la apă și îngheţ, 
 recomandată pentru finisarea pereţilor exteriori ai clădirilor. MGA F91 este un produs natural care garantează un climat interior sănătos prin 
eliminarea umezelii și prevenirea apariţiei  igrasiei sau ciupercilor.

Compoziţie: ciment alb, var, agregate minerale albe și aditivi 

Consum specific: 2.5 kg/m 2

Apa de preparare: 5÷5,3 litri apă / 25 kg praf

Timp de găleată: circa 3 ore

Temperatura de aplicare: 5÷300 C

25 kgForma de ambalare:

F90 tencuială decorativă minerală BOB CU BOB 

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

F90 este o tencuială decorativă minerală de tip BOB CU BOB ambalata la sac, cu înaltă permeabilitate la vapori și rezistenţă la apă și 
îngheţ, recomandată  pentru finisarea pereţilor exteriori ai clădirilor. F90 este un produs natural care garantează o suprafa ţă sănătoasă 
lipsită de alge și ciuperci.

 • Înaltă permeabilitate la vaporii de apă
 • Rezistenţă la apă și îngheţ
 • Granulaţie medie max. 2 mm
 • Culoare alb-natur

Temperatura de aplicare
 

de la +5°C la +30°C

Timp de uscare: 24 ore

Consum specific: 2,5 kg/m 2 (consumul real se stabilește efectuând o probă la faţa locului)
25 kgForma de ambalare:

finisajul de efect care se încadrează în buget

Palet: 48 buc

Palet: 48 buc 

 •
 • Se adaugă doar apă
 • Climat sănătos
Ambalat la sac•

 • Înaltă permeabilitate la vaporii de apă
 • Structură de tip scoarţă de copac
 • Granula ţie medie max. 2,5 mm
 • Culoare alb-natur •
 • Se adaugă doar apă
 • Climat interior sănătos
Ambalat la sac•
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F99 amorsă pentru tencuieli decorative
succesul finisărilor bine lipite pentru pereţi exteriori

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Produs pe bază de dispersii apoase sintetice, pigmenţi, agregate și aditivi specifici, destinat ca strat de fond și de mărire a aderenţei la suport 
a tencuielilor decorative.

 • Aderenţă foarte bună la suport
 • Putere mare de acoperire - 1 găleată circa 100 mp
 • Se poate colora în culoarea tencuielii decorative
 • Fixează praful
 • Uscare rapidă
 • Peliculă impermeabilă la apă și permeabilă la vaporii de apă
 • Uniformizează absorbţia pe întreaga suprafaţă
 • Creste aderenţa tencuielilor decorative

Aspect produs necolorat: lichid omogen, tixotrop, alb

Aspect peliculă: mat, rugos

Timp de uscare la suprafaţă: cca. 1 oră

Timp de uscare pentru reacoperire: 24 ore

Consum specific: cca. 200  - 300 g/m 2

300
culori

25 kgForma de ambalare:

F94 tencuială decorativă mozaicată
suprafeţe originale multicolore

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Produs peliculogen gata preparat, formulat pe bază de lianţi sintetici, particule de cuarţ colorat și aditivi specifici, destinat finisărilor exterioare 
(soclurile clădirilor, plinte, balustrade) sau interioare (coloane, coridoare, scări).

 • Disponibil într-o gamă originală de modele
 • Elasticitate deosebită, făcând posibilă și acoperirea microfisurilor din substratul suport
 • Rezistenţă foarte bună la agresiuni mecanice (impact, zgârieturi)
 • Rezistenţă excelentă la umiditate - recomandată la socluri
 • Rezistenţă la spălare și curăţare

Temperatura de aplicare  
(substrat, aer, material): de la +5°C la +25°C

Aspect produs: pastă omogenă, alba, vâscoasă, cu conţinut de particule de cuarţ  colorat

Număr de straturi: 1

Timp de uscare: 3 - 4 ore uscare la suprafa ţă 
72 ore uscare în profunzime

Consum specific: 5 - 5,5 kg/m² (consumul real se stabilește efectuând o probă la faţa locului)

25 kgForma de ambalare:
Palet: 24 buc

Palet: 24 buc 
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F60 Eco vopsea acrilică pentru interior
albul care durează

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

F60 este o vopsea pentru interior pe bază de polimeri acrilici, destinată  finisărilor interioare, cu putere mare de acoperire, aspect mat şi 
aderenţă deosebită. Este foarte ușor de întreţinut datorită posibilităţii de a  fi curăţată sau chiar spălată cu buretele. 

 •   Grad mare de alb
 •   Consum redus
 •   Aplicabilitate sporită

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

Timp minim de uscare: 2-3 ore

Consum: 150g/m²/1 strat

300
culori

15 lForma de ambalare:

F61 Premium vopsea acrilică pentru interior
culoarea în casa ta

Descriere produs

Caracteristici principale

Date tehnice

F61 este un produs hidrosolubil profesional, pe bază de polimeri acrilici, destinat  finisărilor interioare, cu putere foarte mare de acoperire, as-
pect mat si aderenţă deosebită. Este foarte ușor de întreţinut, atât datorită faptului că nu permite aderarea murdăriei la suport, cât și datorită 
posibilităţii de a  ficurăţată sau spălată cu buretele.

 •   Putere mare de acoperire
 •   Consum redus
 •   Rezistenţă la pătare

Temperatura de punere în operă: 5÷300 C

Timp minim de uscare: 2 ore

Consum: 130g/m²/1 strat

15 l Forma de ambalare:

11m²/l/1 strat

Palet: 24 buc

Palet: 24 buc 

(~25 kg)

(~25 kg)

12m²/l/1 strat

 •   Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense



25

F72 vopsea acrilică de exterior
culori intense care durează

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Produs pe bază de dispersii apoase sintetice, pigmenţi, extenderi și aditivi specifici, destinat ca strat final.

Compoziţie: dispersie de rășini acrilice, aditivi

Timp de uscare: 2-3 ore

Consum: 120g/m²/strat        12m²/l/1 strat

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

300
culori

15 l Forma de ambalare:

F76 vopsea siliconică de exterior
putere mare de acoperire

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Vopsea lavabilă de exterior pe bază de rășina polisiloxanică și copolimeri acrilo-stirenici. Acești compuși conferă flexibilitate, durabilitate și au 
un efect de autocurăţare.

 • Foarte aderentă la substrat
 • Putere mare de acoperire
 • Aplicabilitate sporită
 • Efect de autocurăţare
 • Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense

Compoziţie: rășină polisiloxanică și copolimeri acrilo-stirenici

Timp de uscare: 2 - 3 ore

Consum: 120g/m²/strat        12.50m²/l/1 strat

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

300
culori

15 l Forma de ambalare:
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Palet: 24 buc

Palet: 24 buc 

 •   Aderenţă foarte bună la suport

 •   Putere mare de acoperire

 •   Rezistenţă la intemperii

 •   Elastică

 •   Uscare rapidă
 •   Peliculă impermeabilă
 •   Disponibilă într-o gamă de 300 de nuanţe pastel sau intense

  Aplicabilitate sporită•
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Finisarea pereţilor interiori
Obţineţi suprafeţele dorite printr-o aplicare rapidă și ușoară. Alegeţi performanţa 

gleturilor, amorselor sau tencuielilor EURO MGA, pentru idei de design perfect 
conturate.



X2 euroglet super plus
glet de încărcare și finisare pentru interior

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Un produs revoluţionar care a apărut ca o consecinţă a experienţei EURO MGA, pionier în piaţa românească de gleturi pe bază de ciment. Ușor 
de aplicat, creează o suprafaţă de un alb mat – ideală, perfect netedă. Poate fi folosit ca strat de finisare sau ca umplutură. Asigură 
rezistenţă ridicată la abraziune, aderenţă mare și rezistenţă la fisurare. Nu sunt necesare alte produse de finisare. Ușor de vopsit.

 • Pentru aplicare la interior
 • Produsul creează o suprafaţă de culoare alb mat, care nu necesită șlefuire
 • Durabil – rezistenţă ridicată la abraziune
 • Excelentă permeabilitate la vapori
 • Posibilitatea de suprapunere peste fisuri minore, inactive
 • Aplicare ușoară

Compoziţie: ciment alb, filler de calcar, aditivi

Culoare: alb

Consum: 1-1,5 kg/m² în funcţie de grosimea stratului

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +25°C

Grosime strat: maximă 3 mm; minimă 1 mm

Timp de găleată: cca. 30 min., în funcţie de condiţiile climatice

X1 euroglet super
glet de încărcare pentru aplicaţii multiple

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Glet de încăcare folosit pentru obţinerea unor suprafeţe netede pe suport de tencuială de var, var/ciment, ciment şi beton, la interior.  

 • Pentru utilizare la interior
 • Aderenţă mare
 • Permeabil la vapori, permiţând peretelui să respire
 • Nu necesită șlefuire înainte de aplicarea gletului de finisaj
 • După uscare, rezultă o suprafaţă foarte fină, sticloasă
 • Produsul nu se „întoarce“ pe fierul de glet
 • Utilizat ca strat de umplere
 • La atingerea cu mâna sau cu îmbrăcămintea nu lasă urme albe

Compoziţie: ciment alb, filler de calcar, aditivi

Culoare: alb

Consum: 1-1,5 kg/m² în funcţie de grosimea stratului

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +25°C

Grosime strat: maximă 3 mm; minimă 1 mm

Al doilea strat: cca. 7 ore, în funcţie de condiţiile climatice 5 kg 20 kgForma de ambalare:

5 kg 20 kgForma de ambalare:

28

Palet: 5kg/200buc si 20kg/60buc

Palet: 5kg/200buc si 20kg/60buc
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X3 euroglet yeso-fino
glet ultrafin pentru finisaje cu minimă șlefuire

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Pulbere super aditivată cu timp deschis (open time) extins, cu șlefuire după 7 ore, folosită pentru gletuirea pereţilor la interior, pentru 
obţinerea unor suprafeţe netede pe suport de tencuială de var, var/ciment, ciment și beton. Nu se recomandă ca suport pentru lipirea 
placajelor ceramice.

 • Permeabil la vapori de apă, permiţând peretelui să respire
 • Aderenţă excelentă
 • Rezistenţă crescută odată cu trecerea timpului (învechire, îmbătrânire)

Compoziţie: Ciment alb, filler de calcar, aditivi

Granulaţie maximă: 0,1 mm

Şlefuire: cca. 7 ore în funcţie de condiţiile climatice

Consum de material: 1- 1,2 kg/m²/strat 1 mm

Grosime: între 2 si 1mm

5 kg 20 kgForma de ambalare:

X5 rapido 
glet pastă

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Glet gata preparat, sub formă de pastă, pentru lucrările de nivelare și finisare a pereţilor interiori. Poate fi aplicat pe beton, cărămidă, B.C.A., tencuieli 
de ciment sau ipsos, plăci din gips-carton, gleturi pe bază de ciment sau ipsos și vopsitorii anterioare. X5 poate fi utilizat direct din găleată, fără operaţii 
suplimentare. Timp de lucrabilitate nelimitat, putând fi păstrat în ambalaj timp de 1 an. Destinat atât construcţiilor noi, cât și lucrărilor de renovare.

 • Gata de utilizare, nu necesita amestecare cu apâ
 • Fără praf - se poate şlefui în stare umedă, înainte de întărirea completă 
 • +40% productivitate prin rapiditate

Compoziţie: rășini sintetice în dispersie apoasă, adaosuri minerale și aditivi

Consum: 1,5 kg/mp, 1mm

Timp de punere în operă: nelimitat

Temperatura de punere în operă: 0 0de la +5 C la +30 C

Slefuire umedă: după 30 min.

5 kg 18 kgForma de ambalare:

Palet: 5kg/100buc si 18kg/33buc

Palet: 5kg/200buc si 20kg/60buc

 • Foarte uşor de şlefuit

 • Suprafeţe foarte fine - coală de hârtie

 • Suprafeţe foarte fine - coală de hârtie
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X6 chit de rosturi pentru plăcile de gips-carton 
pastă de îmbinare pentru plăcile de gips-carton

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Este un mortar uscat pe bază de ciment alb cu adaosuri speciale de îmbunătăţire a aderenţei și prelungire a timpului de găleată.
Produs pe bază de aditivi şi elemente calcaroase cu grad de alb superior. Folosit la umplerea rosturilor dintre plăcile de gips-carton pentru
remedierea suprafeţelor plăcilor din gips-carton zgâriate sau lovite. Se foloseşte numai în interiorul clădirilor, în încăperi cu umiditatea relativă
a aerului de max. 60%.

 •   Aderenţă sporită la stratul suport
 •   Timp de găleată mare
 •   Aplicare ușoară
 •   Creează o suprafaţă netedă

Timp de găleată: 90 min

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

20 kgForma de ambalare:

EUROCHIT STUCK
pastă de îmbinare pentru plăcile de gips carton 

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Produs pe bază de aditivi şi elemente calcaroase cu grad de alb superior. Folosit la umplerea rosturilor dintre plăcile de gips-carton pentru 
remedierea suprafeţelor plăcilor din gips-carton zgâriate sau lovite. Se foloseşte numai în interiorul clădirilor, în încăperi cu umiditatea relativă 
a aerului de max. 60%. 

 • Rezistenţă la fisurarea în strat gros
 • Foarte aderent la suport
 
 • Foarte uşor de aplicat

Compoziţie: ciment Portland, filler calcar, calcită, aditiv

Timp de găleată mare: 90 min.

Consumul de material 0,3-0,5 kg/m 2 în cazul folosirii la îmbinări
1 - 1,5 kg/m 2 în cazul folosirii cu material de umplere

4 kgForma de ambalare:
Palet: 200 buc

Palet: 60buc

Consumul de material 0,3-0,5 kg/m 2 în cazul folosirii la îmbinări
1 - 1,5 kg/m 2 în cazul folosirii cu material de umplere
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Placări ceramice
Nevoia de intimitate și eleganţă este completată de soluţiile premium EURO MGA – 
adezivi și chituri flexibile pentru design durabil. Soluţii pentru interior (băi, dușuri), 

exterior (piscine, terase, balcoane, socluri) și orice tip de piatră naturală.
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Euro MGA Professional GRES
adeziv elastic pentru placări ceramice

Euro MGA Professional STANDARD 
pentru placări ceramice

Descriere produs

Beneficii

Adeziv destinat lipirii plăcilor ceramice la interiorul clădirilor, pe toate suporturile tradiţionale întâlnite în construcţii: zidărie, beton, șapă 
de ciment sau anhidrit, tencuieli de ciment sau ciment-var, plăci din gips-carton, etc. Plăcile ceramice pot fi glazurate sau porţelanate, cu 
dimensiuni până la 30X30cm.

25 kgForma de ambalare:

 •
 •   
 •   

Pentru utilizare la interior 
 Pentru pereţi sau pardoseli
 De clasă C1T

25 kgForma de ambalare:

Descriere produs

Beneficii

MGA GRES este un adeziv destinat lipirii plăcilor ceramice cu dimensiuni de la 5x5 cm până la 30x30 cm. Plăcile ceramice absorbante 
(grupele standardizate IIa, IIb si III) pot fi aplicate la interior si exterior. Plăcile ceramice porţelanate (grupa standardizată I) pot fi utilizate 
pentru aplicaţiile la interior. MGA GRES poate fi utilizat pentru placarea pardoselilor, scărilor, dușurilor, bucătăriilor, a teraselor sau a balcoanelor.

 •
 •   
 •   

Pentru plăci absorbante la interior si exterior
Pentru plăci porţelanate la interior
De clasă C1TE

Încăperi
umede

Dimensiunea
placilor

Suprafaţa
acoperită pe sac

Fără alunecare
pe verticală

Rezistent 
la apă

Încăperi
umede

Dimensiunea
placilor

Suprafaţa
acoperită pe sac

Fără alunecare
pe verticală

Rezistent 
la apă şi îngheţ

Palet: 48 buc

Palet: 48buc
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Euro MGA Professional FLEX
adeziv elastic cu fibre

Euro MGA Professional MARMUR
adeziv alb pentru marmură și piatră

Descriere produs

Beneficii

MGA MARMUR este un adeziv conceput pentru lipirea marmurei naturale și sintetice, pietrelor naturale, mozaicului de sticlă, plăcilor ceramice 
pentru pereţi și pardoseli (gresie, faianţă, clincher, cahlă, mozaic), dalelor terrazzo și de ciment. Adezivul este recomandat pentru orice substrat 
rigid și dificil, atât în interior cât și în exterior, precum și pentru încălzire prin pardoseală. Este recomandat pentru suprafeţele decorative pe care 
se aplică piatra naturală și mozaicul de sticlă.

25 kgForma de ambalare:

 •
 •   
 •   

Pentru toate tipurile de piatră naturală 
Pentru cărămidă aparentă sau clinker
Pentru dale sau blocuri de piatră
De clasă C1TE

25 kgForma de ambalare:

Descriere produs

Beneficii

MGA FLEX este un adeziv conceput pentru lipirea eficientă a tuturor tipurilor de plăci ceramice pe pereţi și pardoseli, faianţă, teracotă, clincher, 
gresie, mozaic, plăci terrazzo și de ciment, plăci din piatră naturală care nu sunt sensibile la decolorări (după verificarea rezistenţei la decolorare). 
Utilizarea fibrelor de armate ajută în mod semnificativ la obtinerea unei aderente si rezistente in timp deosebite. Este recomandat pentru utilizare 
pe suprafeţele balcoanelor, teraselor, faţadelor, băilor, băilor publice, în bucătării industriale și casnice, în coridoarele pasajelor pietonale, etc.

 •
 •   

   

Pentru placări supuse la solicitări intense 
Pentru toate tipurile de plăci ceramice
De clasă C2TE

Suprafaţa
acoperită pe sac

Rezistent 
la apă şi îngheţ

Dimensiunea
placilor

Fără alunecare
pe verticală

Rezistent 
la apă şi îngheţ

Suprafaţa
acoperită pe sac

Pentru piatră
naturală

Pentru interior
şi exterior

Mozaic de
sticlă

Dimensiunea
placilor

Pentru interior
şi exterior

Balcoane,
terase

încălzire prin
pardoseală

Piscine Armat cu
fibre

Palet: 48 buc

Palet: 48buc

•

•
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Euro MGA Professional SUPERFLEX
adeziv superelastic cu fibre

25 kgForma de ambalare:

Descriere produs

Beneficii

MGA SUPERFLEX este un adeziv îmbogăţit cu fibre, conceput pentru lipirea eficientă a tuturor tipurilor de plăci ceramice pe pereţi și pardoseli, 
faianţă, teracotă, clincher, gresie, mozaic, plăci terrazzo și de ciment, plăci din piatră naturală (după verificarea rezistenţei la decolorare) și 
aglomerate din piatră, în formate mici și mari. Conceput pentru orice tip de substrat, atât obișnuit cât și special, în interior și exterior, inclusiv 
pentru balcoane și terase, pardoseli încălzite, bucătării, băi, piscine, faţade, pasaje de trecere. Utilizarea fibrelor de armare ajută în mod 
semnificativ lipirea tuturor plăcilor ceramice.

 •
 •   
   

Pentru placări supuse la solicitări intense 
Pentru suporturi cu variaţii dimensionale
Pentru toate tipurile de plăci ceramice
De clasă C2 TE S1

•
•

SUPERFLEX
ADEZIV 

SUPERFLEXIBIL 
PENTRU PLACĂRI 

CERAMICE

FLEX
ADEZIV 
FLEXIBIL 

PENTRU PLACĂRI 
CERAMICE

PARAMETRI TEHNICI

Clasifi care cf.: EN 12004-2017 C2 TE S1 C2 TE

Tehnologie FIBRE FIBRE

Culoare gri gri

Temperatura de aplicare +5°C la +30°C +5°C la +30°C

Grosimea stratului 2-10 mm 2-10 mm

Chituirea (pereţi/pardoseli) 12h / 24h 12h / 24h

Timp deschis 30 min 30 min

Timp de lucru <3 h <3 h

Timp de corecţie 30 min 30 min

Întărire parţială/totală 3 /14 zile 3 /14 zile

Forma de ambalare 25 kg 25 kg

Termen de valabilitate 12 luni 12 luni

SIGURANŢA LIPIRII PLĂCILOR 
DE MARI DIMENSIUNI 
umplerea perfectă spaţiului dintre 
substrat și placă elimină riscul spargerii 
muchiilor și al apariţiei crăpăturilor

FLEXIBILITATE SPORITĂ

LIPIREA PE SUPRAFEŢE CRITICE 
precum pardoseli încălzite, OSB, 
plăci de gips carton

DURABILITATE 

REZISTENŢA SPORITĂ A 
ADEZIVULUI, chiar și în condiţii 
difi cile – umiditate crescută și 

 temperaturi extreme, scăzute 
sau foarte mari

REZISTENŢĂ CRESCUTĂ LA 
ÎNCĂRCĂRI MARI: mecanice 
și termice

PARAMETRI DE LUCRU ȘI 
APLICARE EXCELENŢI 

lipirea flexibilă și durabilă, cu o 
structură compactă, permiţând 
evitarea formării crăpăturilor și 
spargerii muchiilor

lucrabilitate, aplicare perfectă pe 
suprafeţe orizontale și verticale, 
timp mare de lucru și corecţie

Principalele benefi cii ale tehnologiei 
cu fi bre în adezivii ceramici:

Suprafaţa
acoperită pe sac

Pentru interior
şi exterior

Balcoane,
terase

încălzire prin
pardoseală

PiscineArmat cu
fibre

Dimensiunea
placilor

Pe substraturi
deformabile

Pe substraturi
critice Palet: 48buc
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SUPERFLEX
ADEZIV 

SUPERFLEXIBIL 
PENTRU PLACĂRI 

CERAMICE

FLEX
ADEZIV 
FLEXIBIL 

PENTRU PLACĂRI 
CERAMICE

TIPURI DE SUBSTRAT

Absorbant + +

Substraturi expuse la încărcări 
mecanice mari +

Cu încălzire în pardoseală + +

Cu hidroizolaţie + +

Șapă de ciment + +

Șapă anhidrită + +

Beton + +

BCA + +

Perete ceramic + +

Tencuială pe bază de ciment + +

Tencuială pe bază de ipsos + +

Placare peste placare + + (interior)

Reziduri de adezivi vechi pe bază de PVC + +

Vopsea pentru beton + +

Vopsea pe bază de ulei + +

Dușumele + 

OSB +

Plăci de gips-carton + +

TIPURI DE PLĂCI CERAMICE

Clincher + +

Gresie + +
Piatră naturală neagră rezistentă la 
deformări

+ +

Plăci terrazo + +

Plăci ceramice + +

LOCUL DE APLICARE

Pereţii băilor + +

Pereţii bucătăriilor + +

Coridoare + +

Culoare de trecere + +

Spaţii industriale +

Terase, balcoane + +

Faţade + +

Piscine + +

Camere cu umiditate + +

ADEZIVI CU FIBRE 
PENTRU PLACĂRI 
CERAMICE

+ recomandat

lemn
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C9 placofix interno
adeziv pentru gresie și faianţă 

C11 adeziv elastic standard 
rezistent și performant

Descriere produs

Descriere produs

Beneficii

Beneficii

Date tehnice

Date tehnice

C9 placofix Interno este destinat placărilor cu gresie si faianta la interiorul clădirilor, pe suporturile tradiţionale: zidărie, beton,
șapă de ciment sau anhidrit, tencuieli de ciment sau ciment-var, plăci din gips-carton etc. Plăcile ceramice pot fi glazurate sau 
porţelanate, cu dimensiuni până la 900 cm².

Adeziv standard profesional pentru placări la interior și exterior, pe suprafeţe verticale sau orizontale, cu gresie si faianţă pietonale. 
C11 poate fi utilizat pentru placarea pardoselilor, scărilor, bucătăriilor, a teraselor sau a balcoanelor. 

 

 
•

Fără alunecare
 

• Pentru pereţi sau pardoseli

 
• Pentru plăci cu dimensiuni până la 30x30 cm

 • Pentru plăci absorbante la interior și exterior
 • Pentru plăci porţelanate la interior
 •

Compoziţie: ciment, agregate minerale și aditivi

OPEN TIME: 20 minute

Timp de găleată: 120 minute

Temperatura de aplicare: 0 0de la +5 C la +30 C

Chituire după: 12÷24 ore

Alunecare pe verticală: < 0,5 mm

Aderenţă iniţială prin tracţiune: >0,5 N/mm²

Consum specific: 4-6 kg/m², în funcţie de condiţiile de lucru

Compoziţie: ciment, agregate minerale și aditivi

OPEN TIME: 30 minute

Timp de găleată: 120 minute

Temperatura de aplicare: 0 0de la +5 C la +30 C

Chituire după: 12÷24 ore

Alunecare pe verticală: <0,5 mm

Aderenţă iniţială prin tracţiune: >1,01 N/mm²

Consum specific: 4-6 kg/m², funcţie de condiţiile de lucru

5 kg 25 kgForma de ambalare:

25 kgForma de ambalare:

C1TE

Pentru utilizare la interior

•
De clasă: C1 T•

De clasă: C1 TE

clasa

C1T
clasa

Palet: 48 buc

Palet: 5kg/200buc si 25kg/48buc
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Compoziţie: ciment alb, agregate minerale și aditivi

Culoare: alb

OPEN TIME 30 min.

Timp de găleată: 240 min.

Temperatura de aplicare: între 5°C și 25°C

C15 adeziv alb flexibil pentru piatră naturală
rezultate confirmate

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv profesional alb pentru placarea la interior și exterior, pe pereţi și pardoseli, cu toate tipurile de piatră naturala, cărămidă sau clinker.

 •   Pentru toate tipurile de piatră naturală
 •   Pentru cărămidă plină sau clinker
 •   Pentru dale sau blocuri de piatră

25 kgForma de ambalare:

Chituire după: 12÷24 ore

Alunecare pe verticală: <0,5 mm

Aderenţă iniţială prin tracţiune: >1 N/mm 2

Consum specific: 4÷5 kg/m 2, în funcţie de condiţiile de lucru

Compoziţie: ciment, agregate minerale și aditivi

Culoare: gri

Timp de găleată: 120 minute

OPEN TIME: 30 minute

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

C16 adeziv pentru placări grele 
pentru placări cu greutate

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv profesional recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice de dimensiuni mari sau cu greutate mare, la interior sau exterior, pe aproape 
orice tip de suport.

 •   Pentru utilizare la interior și exterior
 •   Pentru plăci ceramice de dimensiuni mari
 •   Pentru plăci ceramice cu greutate mare

25 kgForma de ambalare:

Chituire după: 12÷24 ore

Alunecare pe verticală: <0,5 mm

Aderenţă iniţială prin tracţiune: >1 N/mm 2

Consum specific: 4÷5 kg/m 2, în funcţie de condiţiile de lucru

C2TES1
clasa

C2TES1
clasa

 •   De clasă: C2TES1

 •   De clasă: C2TES1

Palet: 48 buc

Palet: 48buc
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C21 eurochit
chit de rosturi

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Amestec omogen de pulberi pe bază de ciment, nisip cuarţos, aditivi, oxizi metalici coloraţi, conceput pentru umplerea rosturilor dintre dalele 
și plăcile ceramice (orizontale și verticale).

 • Rezistenţă mecanică la abraziune
 • Utilizat la interior 
 • Menţinere de durată a culorii în timp
 • Rezistenţă foarte bună la variaţii de temperatură

Granulaţie maximă: 0,1 mm

Necesar de apă: 0,25 apă curată / kg produs (pulbere)

Timp de găleată: max. 2,5 ore

Consum de material: 2,50 m2 acoperire cu 1 kg de chit 
(depinde de dimensiunea rosturilor)

Culori

alb

super alb

alb argintiu

crem

galben

bej

orange

piersică

maron deschis 222

maron deschis 333

maron 444

maron 555

cărămiziu

teracotă

brun roșcat

roz

verde

ultraverde

vernil

verde măr

galben lămâie

ultramarin

bleu

albastru

gri

negru

negru antracit

2 kg 4 kgForma de ambalare:

• Produs disponibil în 27 de culori. 

Compoziţie: ciment, agregate minerale și aditivi

OPEN TIME: minim 30 minute

Timp de găleată: 240 minute

Temperatura de aplicare: 5°C÷25°C

Chituire după: 12÷24 ore

Alunecare pe verticală: <0,5 mm

Aderenţă iniţială prin tracţiune: 1,54 N/mm 2

Deformaţie transversală: 2 mm

Consum specific: 4÷5 kg/m 2, în funcţie de condiţiile de lucru

C17 adeziv flexibil 
ideal în condiţii extreme

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Adeziv flexibil și deformabil, cu timp deschis extins, fără curgere verticală, pentru placări supuse la solicitări intense. Asigură lipirea puternică 
și elastică a oricărui tip de placă ceramică sau piatră naturală pe suporturi critice. Pentru pardoseli încălzite, placare peste placări anterioare, 
pardoseli ale spaţiilor publice, terase, balcoane, trepte, socluri, faţade și pentru toate hidroizolaţiile de tip mineral în dușuri, băi sau piscine.

• Pentru placări supuse la solicitări intense
• Pentru suporturi cu variaţii dimensionale
• Pentru toate tipurile de plăci ceramice

25 kgForma de ambalare:

Produs disponibil în 27 de culori

Palet: 48buc

Cutie: 2kg/4 buc si 4kg/8 buc
Palet: 48 cutii

C2TES1
clasa

CG1
clasa



C22 chit de rosturi flexibil
recomandat de rezultatele excelente

Descriere produs

Chit de rosturi flexibil pe bază de ciment, cu absorbţie redusă de apă și rezistenţă mare la abraziune, destinat umplerii rosturilor, cu lăţime de până 
la 10 mm placărilor ceramice, marmurei și pietrei naturale din bucătării, săli de baie, terase, balcoane, trepte, socluri, piscine, pardoseli încălzite etc. 
Gamă largă de culori, aplicare uşoară, absorbţie de apă redusă, aderenţă sporită.

Culori

alb

argint

manhatan

gri

grafit

negru

jasmine

bej

șampanie

vanilie

crem

caramel

cappuccino

maro închis

ciocolată

cărămidă

oliv

verde

albastru

apă

aer

galben

ceramică

cacao

pământ

scorţișoară

foc

zmeură

Beneficii

Date tehnice

 • Impermeabil
 • Flexibil
 • Rezistent la uzură
 • Rezistent la mucegaiuri și ciuperci
 • Rezistent la îngheţ

Granulaţie maximă: 0,1 mm

Necesar de apă: 0,27 apă curată / kg produs (pulbere)

Timp de punere în operă: max. 2,5 ore

Consum de material: 2cca. 8 m /sac (în funcţie de dimensiunea rosturilor)

Produs disponibil în 28 de culori
3 kgForma de ambalare:

Compoziţie: ciment, substanţe minerale și aditivi sintetici

Proporţie amestec: 5 litri / 20 kg praf

Timp de găleată: 60 minute

Temperatură de aplicare: de la +50C, la +300C

Rezistenţă la temperatură: de la - 300C, la +700C

Interval de aplicare între straturi: 2-4 ore

Aplicare gresie după: 24 ore

Rezistenţă la apă: 7 zile

Consum: 1,50 kg/m2, strat 1mm

S60/C60 hidroizolaţie minerală flexibilă
etanșare performantă

Descriere produs

Hidroizolaţie flexibilă pe bază de ciment și copolimeri, destinată aplicaţiilor la interior sau exterior, în zonele cu umiditate sau cu apă fără 
presiune hidrostatică. Potrivită pentru etanșarea băilor, cabinelor de dus, teraselor, balcoanelor sau a elementelor de construcţie aflate  

dar și pe lemn, plastic, metal, polistiren expandat sau extrudat etc.

Beneficii

Date tehnice

• Aplicare și pe suporturi umede
• Poate  fi placată cu plăci ceramice sau vopsită cu vopsele acrilice
• Impermeabilitate la apă/permeabilitate la vapori

20 kgForma de ambalare:

sub cota terenului natural (fundaţii, pivniţe etc.). C60 aderă la toate suporturile pe bază de ciment fără a  finecesară uscarea acestora, 
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CG2WA
clasa

 
 • De clasă CG2WA

Cutie: 6 buc
Palet: 48 cutii

Palet: 60 buc
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Mortare și aplicaţii speciale
Mortar pentru BCA, tinci alb sau hidroizolaţie minerală flexibilă, recomandări 

profesioniste pentru rezultate sigure și durabile.
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M42 Grund pentru tencuială var ciment

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA M42 este un mortar uscat pentru prelucrare mecanizată, aplicat ca strat de priză pentru tencuieli, atât pentru  
interior cât și pentru exterior.

• Conţinut ridicat de ciment
• Asigură o absorbţie uniformă a tencuielii care se va aplica ulterior
• Aplicabil mecanizat

Fixeaza praful
Rugozitatea mare creşte aderenţa tencuielilor aplicate ulterior

Compoziţie: ciment Portland, agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 25°C

Consum: 8kg/m²

25 kgForma de ambalare:

M40 mortar pentru zidărie
gata preparat - se adaugă doar apa

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA M40 este un mortar recomandat pentru realizarea zidăriilor din cărămidă sau bolţari a pereţilor portanţi sau despărţitori.  Spre deosebire 
de mortarul preparat în şantier, MGA M40 are proprietatea de a întârzia trecerea apei din materialul umed în cărămidă sau bolţari, ajungând 
astfel la aderenţe şi rezistenţe la compresiune superioare. 

•   Pentru toate tipurile de zidării : portante, de umplutură sau pereţi despărţitori
•   Aderenţă mare la suport

Compoziţie: ciment Portland, agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Consum: 120kg praf/m³ de zidărie de cărămidă de 25X30 cm

30 kgForma de ambalare:

amorsa, şpriţ de grunduire pentru tencuieli

•
•

Palet: 42 buc.

Palet: 48 buc.
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M43 tencuială pe bază de ciment aplicabilă mecanizat

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Tencuiala drișcuită, aplicată cu masina de tencuit sau manual, pentru interior cât și la exterior, inclusiv încaperi umede.

• Permeabilă la vapori
• puternic aditivată - nu se întareşte rapid, nu se întareşte pe furtun
• Lucrabilitate ridicată (păstoasă)

Compoziţie: ciment Portland, agregate minerale, var și aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Consum: 15kg/m²/ strat de 1cm

30 kgForma de ambalare:

Compoziţie: ciment Portland, agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Timp de găleată: 5 - 6 ore

Consum: 1,7kg/m²/ strat de 1mm

M44 tinci gri superior pentru aplicaţii multiple
lasă pereţii să respire

Descriere produs
Mortar destinat lucrărilor de finisare a tencuielilor brute la interiorul și exteriorul clădirilor. M44 poate fi de asemenea utilizat ca mortar de 
tencuire sau nivelare în cadrul lucrărilor de renovare sau ca mortar de zidărie pentru diverse amenajări de mici dimensiuni.

Beneficii

Date tehnice

 • Rezistenţă la umezeală și îngheţ
 • Pereţii respiră

25 kgForma de ambalare:

gata preparat - se adaugă doar apă

Se obţine o suprafaţă netedă, fără rugozitate, uniformă•

Palet: 42 buc.

Palet: 48 buc.

Clasa mortarului obţinut: CS2 (conform SR 998-1)
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M50 șapă
pentru interior și exterior

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

MGA M50 este un amestec uscat de ciment, nisip și aditivi ce poate fi folosit ca șapă flotantă sau șapă de aderenţă precum și ca beton de 
egalizare pentru terase sau balcoane.

Suprafeţe plane• 

 • Interior și exterior

Compoziţie: ciment , agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Consum: cca. 20kg/m²/ strat de 1cm

30 kgForma de ambalare:

Compoziţie: ciment alb, agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Consum: 1,7kg/m²/ strat de 1mm

M45 tinci alb
utilizări multiple

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Mortar de tencuire pe bază de ciment alb, nisip cuarţos, calcar și superaditivi, folosit la finisarea pereţilor interiori și exteriori.

 • Aderenţă mare la stratul suport
 • Timp de găleată (5 – 6 ore)  

 • Păstrează peretele uscat, datorită permeabilităţii ridicate la vapori
 • Utilizări multiple atât la exterior, cît și la interior, inclusiv la repararea tencuielilor denivelate sau crăpate

25 kgForma de ambalare:

Se obţine o suprafaţă netedă, fără rugozitate, uniformă•

Se poate aplica în grosimi de 3,5 - 8 cm•
Aplicare și nivelare ușoară în stare semiumedă•

Palet: 42 buc.

Palet: 42 buc.

Grosime maxima: 6 - 8 mm 

Apă: 3,60 l/sac 30 kg

Rezistenţă maximă: după 28 zile
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M51 mortar pentru B.C.A.
gata preparat - se adaugă doar apă

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Mortar recomandat pentru realizarea zidăriilor portante din blocuri din B.C.A. sau a pereţilor despărţitori neportanţi din plăci din B.C.A. Spre 
deosebire de mortarul preparat în șantier, M51 are o compoziţie controlată și are proprietatea de a întârzia trecerea apei din material în blocul 
de B.C.A., atingând astfel aderenţe și rezistenţă la compresiune superioară.

• Se poate aplica în strat foarte subţire
Întârzie absorbţia apei de către blocul de BCA• 

Compoziţie: ciment , agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Consum: cca. 20kg/m³ de zidărie de 22cm

25 kgForma de ambalare:

Beton contact, amorsă pentru tencuială var ciment
crește aderenţa pe stratul suport

Descriere produs

Beneficii

Date tehnice

Produs pe bază de dispersii apoase sintetice, extenderi și aditivi specifici, destinat ca strat de mărire a aderenţei la suport a tencuielilor var 
ciment.

 •  Absolut necesar înaintea aplicarea tencuielilor pe tavanele din beton

 •  Uscare rapidă
 •  Peliculă impermeabilă la apă și permeabilă la vaporii de apă
 •  Peliculă rezistentă la medii alcaline

Compoziţie: rășini sintetice, agregate minerale, aditivi

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 25°C3

Timp de aplicare a tencuielii: 24 ore

Consum: 250g/m²

25 kgForma de ambalare:

Conţine materiale care asigură o rugozitate mare necesară tencuielilor aplicate ulterior•

Randament:

Timp de găleată:

1,2 m³ zidărie de 20cm

2 ore

Palet: 48 buc.

Palet: 24 cutii
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Domenii de aplicare
rezultate optime în orice situaţie

Faţade şi termoizolaţii

Lucrări de realizat Produse recomandate

Lipirea plăcilor de polistiren în termosistem (ETICS) F86 placofix premium - adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren și vată minerală, Placofix cu fibre - adeziv și masă 
de șpaclu pentru polistiren, ECO PLACOFIX POLISTIREN - adeziv pentru polistiren.

Lipirea plăcilor de vată minerală în termosistem (ETICS) F86 placofix premium - adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren și vată minerală

Armarea masei de șpaclu Plasă din fibră de sticlă

Netezirea sau renovarea suprafeţelor zidurilor de faţadă F86 placofix premium - adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren și vată minerală, Placofix cu fibre - adeziv și masă 
de șpaclu pentru polistiren

Pregătirea suprafeţei înaintea aplicării tencuielii în strat subţire 
și a vopselei de faţadă F99 amorsă pentru tencuieli decorative

Tencuirea pereţilor exteriori în termosistem F92 tencuială decorativă acrilică, F96 tencuială decorativă  siliconică, F94 tencuială decorativă mozaicată

Tencuirea suprafeţelor care sunt supuse acţiunilor mecanice:
lângă zona de intrare, coridoare, casa scărilor în clădiri de birouri, clădiri 
instituţionale, fundaţii, lângă balustrade, balcoane, uși și ferestre, 
precum și în termosistem

F94 tencuială decorativă mozaicată

Acoperirea găurilor, nivelarea orizontală și verticală a zidurilor M44 tinci superior pentru aplicaţii multiple, M45 tinci alb

Ridicarea zidurilor de construcţii sau de partiţionare cu mortar în strat subţire, 
finisarea, umplerea găurilor și netezirea zidurilor din B.C.A. M51 mortar pentru B.C.A.

Pregătirea substratului înainte de aplicarea tencuielii pe bază de ciment, 
aplicabilă mecanizat pentru a mări gradul de absorbţie al substratului și a 
îmbunătăţi aderenţa la ziduri și pardoseli

M44 tinci superior pentru aplicaţii multiple, M45 tinci alb

Aplicarea mecanizată a tencuielii, în special cu granulaţie mică, recomandată 
pentru materiale ușoare (B.C.A.) sau cu grad mare de absorbţie (bolţari) M43 tencuială pe bază de ciment aplicabilă mecanizat

Amorsarea zidurilor înainte de vopsire sau tencuire decorativă F70 amorsă universală, F99 amorsă pentru tencuieli decorative

Zidărie și plafoane

Lucrări de realizat Produse recomandate

Realizarea zidurilor de construcţie și de partiţionare M51 mortar pentru B.C.A., M40 mortar pentru zidărie

Tencuirea zidurilor interioare M43 tencuială pe bază de ciment, aplicabilă mecanizat

Finisarea zidurilor interioare 
X1 euroglet super - glet ultrafin cu aplicaţii multiple, X2 euroglet super plus - glet de finisaj pentru interior, X3 euro-
glet yeso-fino - glet ultrafin pentru finisaje fără șlefuire, X5 - glet pastă pentru finisare 

F93, F95
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Acoperirea crăpăturilor, găurilor, nivelarea substraturilor verticale și orizontale M44 tinci superior pentru aplicaţii multiple, M45 tinci alb

Placări ceramice

Lucrări de realizat Produse recomandate

Nivelarea suprafeţei înainte de lipirea placajelor ceramice M50 șapă - pentru interior și exterior

Montarea plăcilor ceramice la interior și exterior STANDARD - adeziv pentru gresie și faianţă, C11 adeziv standard profesional, C16 adeziv profesional pentru 
placări grele, SUPERFLEX - ideal în condiţii extreme

Montarea plăcilor ceramice pe pardoseli încălzite FLEX, SUPERFLEX - ideal în condiţii extreme

Lipirea plăcilor ceramice peste placări vechi SUPERFLEX  - ideal în condiţii extreme,  FLEX - adeziv pentru placări grele

Montarea plăcilor ceramice de mari dimensiuni SUPERFLEX - adeziv pentru placări grele

Montarea de piatră naturală C15 adeziv pentru piatră naturală, MARMUR

Montarea placărilor ceramice pentru pardoseli cu trafic intens SUPERFLEX, C17 adeziv flexibil  - ideal în condiţii extreme

Montarea plăcilor ceramice  la duşuri și băi C9 PLACOFIX INTERNO - adeziv pentru gresie și faianţă, C11 adeziv standard profesional, C16 adeziv pentru placări 
grele, C17 adeziv flexibil - ideal în condiţii extreme, STANDARD, GRES

Umplerea rosturilor dintre plăcile ceramice C21 eurochit - chit de rosturi, C22 chit de rosturi flexibil

Fundaţii

Lucrări de realizat Produse recomandate

Umplerea golurilor, crăpăturilor, fantelor din pardoseală C60 hidroizolaţie minerală 

Lucrări de realizat Produse recomandate

Lipirea plăcilor ceramice pe terase și balcoane C17 adeziv flexibil - ideal în condiţii extreme, SUPERFLEX, FLEX

Umplerea rosturilor dintre plăcile ceramice C22 chit de rosturi flexibil
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