


GLOBUS      Build    е    фирма ,     създадена      през    2005    година,      като    част    от    групата    на       Сдружение     Тoпливо.  
В началото на дейността, марката е била предвидена да се развие само като частен бранд, 
който да бъде разпространяван само от търговската мрежа на Компанията.  За кратък срок 
се вижда, че екипът, който разработва цялостната стратегия има много по-голям потенциал. 
На лице са необходимите ентусиазъм и професионализъм, вследствие на които менидж-
мънтът взема решение да даде възможността на целия бранд да се развие самостоятелно и 
дългосрочно. Благодарение на всички предоставени възможности, както екипът, така и про-
изводствената база се разрастват до такава степен, че да могат да бъдат поставени на едно 
равнище с всеки голям производител в този бранш. Изградени са изцяло нов търговски екип, 
който оперира, както в страната, така и в близките държави. Технологичният отдел е непрес-
танно растящ, благодарение на което портфолиото се разширява постоянно. Вижданията 
на самостоятелния мениджмънт на компанията е освен да разшири сегашните си пазари 
на територията на България, Гърция, Македония и Германия, така и да атакува нови възмож-
ности като Румъния, Сърбия и Словения. Тази възможност съществува благодарение на ос-
новното предимство, а именно: безупречно съотношение между качествата на продуктите  
и техните ценови нива.
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Цимент

Качества на продукта:

• Повишена стандартна якост
• Обемопостоянство
• Забавено начало на свързване 
• Намалена ефлорисценция

Качества на продукта:

• Висока ранна якост
• Висока стандартна якост
• Обемопостоянство
• Забавено начало на свързване 
• Намалена ефлорисценция

Област на приложение:

•  Цименто-пясъчен разтвор за подови замазки
•  Бетонни и стоманобетонни конструкции с клас на бетона В25 

– В40, работещи в нормална и агресивна среда
•  Съоръжения в промишленото строителство 
•  Производство на стоманобетонни елементи с или без 

термична обработка
•  Готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по 

БДС ЕN  206-1
•  Производство на бордюри, тротоарни плочки и др., с 

гарантирана обръщаемост на кофражните форми

Област на приложение:

•  Цименто-пясъчен разтвор за подови замазки
•  Производство на бетонови елементи, за които има изискване  

за повишена якост на бетона 
•  Бетонни и стоманобетонни конструкции с клас на бетона В25-В45, 

работещи в нормална и агресивна среда
•  Съоръжения в промишленото строителство
•  Производство на стоманобетонни елементи с или без термична обработка 
•  Готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС ЕN 206-1 
•  Производство на бордюри, тротоарни плочи и др.,с гарантирана 

обръщаемост на кофражните форми

ЦИМЕНТ GLOBUS G1 83 CEM II / B-V 32,5 N

ЦИМЕНТ GLOBUS G1 88 CEM II / A-V 42.5 N      

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 50 торби = 1 250 кг 25 кг

Технически данни:

Състав
Стойности според 

БДС EN 197-1 GLOBUS G1 83
Min Max

Якост на натиск
7 дни 16 Mpa - >29 Mpa

28 дни 32,5 Mpa 52,5 Mpa >42 Mpa

Време на свързване 75 минути - > 250 минути

Обемопостоянство - 10 мм 0 мм

Съдържание на сулфати (като SO
3
) - 3,5 % < 2,5 %

Съдържание на хлориди - 0,1 % < 0,1 %

Технически данни:

Състав
Стойности според 

БДС EN 197-1 GLOBUS G1 88
Min Max

Якост на натиск
2 дни 10 Mpa - >19 Mpa

28 дни 42,5 Mpa 62,5 Mpa >47 Mpa

Време на свързване 75 минути - ≥ 250 минути

Обемопостоянство - 10 мм 0 мм

Съдържание на сулфати (като SO
3
) - 3,5 % < 2,7 %

Съдържание на хлориди - 0,1 % < 0,1 % 1 опаковка – 50 кг, 1 палет – 30 торби = 1 500 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 50 торби = 1 250 кг 25 кг
50 кг

Сертификат: 2032-CPD-10.25

Цимент

Сертификат: 2032-CPD-10.24
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Продукти за зидария

Продукти  
за зидария

Качества на продукта:

• Висока якост
• Отлично сцепление с основата
• Икономичен
• Разширено отворено време

Качества на продукта:

• Повишена мразоустойчивост
• Висока паропропускливост
• За машинно и ръчно приложение
• Намалено водопоглъщане
• За вътрешно и външно приложение
• Повишени топлоизолационни свойства

Област на приложение:

Варо-циментовият хоросан за зидане GLOBUS G1 23 е обикновен зидарски 
разтвор, използван за зидане и измазване на: керамични тухли, бетонни 
блокове, коминни тела и др.

Област на приложение:

Варо-циментова хастарна мазилка GLOBUS G1 28 е подходяща за грубо 
измазване на нови и стари сгради. Добра основа за полагане на крайни 
покрития от благородни мазилки, за вътрешни и външни помещения. За 
машинно и ръчно приложение.

Варо-циментов хоросан за зидане GLOBUS G1 23

Варо-циментова хастарна мазилка GLOBUS G1 28

Технически данни:

Съотношение на смесване 5-5.5 l вода на 25 kg продукт

Якост на натиск > 5 N/mm²

Якост на срязване >0,3 N/mm²

Реакция на огън А1

Време за работа около 2 часа

Разходна норма

приблизително 2 торби за 1m³  
тухлена зидария (при средна 
дебелина на стената 25cm и 10mm 
дебелина на слоя – около 55 л/m³ 
тухлена зидария)

Технически данни:

Температура на полагане От +5ОС до +30ОС

Реакция на огън Клас А1

Капилярна абсорбция на вода W1

Коефициент напропускливост на водни пари μ * 5/20

Якост на сцепление при опън 0.22 N/mm2

Топлопроводност (λ10, dry) (таблична стойност; P = 50 %) 0.405 W/(m*K)

Дълготрайност NPD

Съдържание на хлориди NPD

Разходна норма В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата - 
1.25кг/м2 за 1мм дебелина. 

1 опаковка – 40 кг, 1 палет – 35 торби = 1 400 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг
40 кг

Качества на продукта:

• Разширено отворено време
• Отлично сцепление с основата
• Висока якост

Област на приложение:

Лепилото за газобетон GLOBUS G1 07 е тънкослоен зидарски 
разтвор, на циментова основа, предназначен за зидане и 
шпакловане на: газобетон, керамични тухли, бетонни блокове, 
коминни тела и др.

Лепило за газобетон GLOBUS G1 07

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Технически данни:

Съотношение на смесване 6.75 l вода на 25 kg  продукт
Време за работа до 5 часа

Отворено време около 20 минути (при температура 
на въздуха от +18°С до +25°С)

Якост на срязване >0,3 N/mm²
Якост на натиск М10
Реакция на огън А1

Разходна  
норма

за залепване  
на газобетон 15 kg/ m³

за шпакловане 2 kg/ m²
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Гипсови продукти

Гипсови продукти

Качества на продукта:

• Отлично сцепление с основата 
• Идеално гладка повърхност
• Икономичен
• Лесен за употреба
• Висока якост

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с основния слой
•  Много добри резултати при шпакловане 

върху циментови и варо-циментови 
мазилки и при направа на отливки – 
готовите елементи имат гладка и бяла 
повърхност

•  Висока якост

Област на приложение:

Гипсовата шпакловка GLOBUS G1 41 се използва за шпакловане на 
хоросанови мазилки, мазилки на гипсова основа, бетонови повърхности 
(панели), експлоатирани на закрито, както и за запълване на фуги при 
работа с гипсофазерни плоскости, изглаждане на стени и тавани и др. 
Дебелина на слоя до 10 мм.

Област на приложение:

GLOBUS G1 45 MODEL GIPS е предназначен за шпакловане на циментови 
и варо-циментови мазилки във вътрешни помещения, за предварително 
изравняване на повърхности, за поправки на основна мазилка, за 
запълване на дупки, както и за отливане на форми, гипсови орнаменти, 
софити, колони, фронтони, таванни елементи и др.

Гипсова шпакловка GLOBUS G1 41MODEL GIPS GLOBUS G1 45

Качества на продукта:

• Отлично сцепление с основата
• Икономичен 
• Лесен за употреба
• Висока якост

Качества на продукта:

• Отлично сцепление с основата
• Висока пластичност
•  Идеално гладка матова 
повърхност

• Лесен за шлайфане
• Отлична белота

Качества на продукта:

•  Бързо свързващ
•  Отлично сцепление с различни 

основи
•  Висока устойчивост на напукване
•  Отлична запълваща способност

Област на приложение:

Гипсовото лепило GLOBUS G1 40 се използва за залепване на 
гипсови орнаменти и профили, за зидане на гипсови панели и 
гипсови блокчета, както и за шпакловане на стени и тавани в 
сухи помещения.

Област на приложение:

Шпакловъчният кит GLOBUS G1 63 е предназначен за вътрешна употреба. 
Продуктът е подходящ за направа на фина шпакловка, както и на релефни 
декоративни покрития, върху повърхности от всички видове мазилки, бетон, 
стара шпакловка и покритие от вододисперсионна боя (латекс) на вътрешни 
стени и тавани на жилищни, обществени и промишлени сгради в помещения с 
нормална влажност.Шпакловъчният кит GLOBUS G1 63 може да се оцветява, като 
оцветяването се извършва със светлоустойчиви минерални оцветители след 
проверка за съвместимост.

Област на приложение:

Строителният гипс GLOBUS G4 46 е предназначен за директно приложение 
в сухи помещения, върху вътрешни стени и тавани от бетон, газобетон, 
гипсокартон, хоросанови и хастарни мазилки, тухлени зидарии и други. 
Използва се при довършителни дейности в строителството, за корекции при 
пред бояджийска подготовка, монтаж на електроинсталации. Изключително 
е подходящ за фиксиране на различни елементи при електромонтажни 
дейности и поправки, както и на ръбо-охранителни ъглови профили.

Гипсово лепило GLOBUS G1 40

Шпакловъчен кит GLOBUS G1 63Строителен гипс GLOBUS G1 46

1 опаковка - 5 кг , 1 палет – 200 торби = 1000 кг 5 кг1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 50 торби = 1 250 кг 25 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 40 торби = 1 000 кг 25 кг

Технически данни:

Съотношение на смесване 5,0 l вода на 15 kg продукт
Реакция на огън А1
Отворено време до 45 минути
Температура на полагане от +5°С до +35°С 
Разходна  
норма

от 250 до 750 g/m² в зависимост  
от вида и гладкостта на основата

Технически данни:

Съотношение на смесване 1,2 l вода на 2 kg прахов материал
Време за работа приблизително  5-7 минути
Реакция на огън Клас А1
Температура на полагане от +5°С до +35°С 

Разходна  
норма

приблизително 1kg/m²  
за дебелина на слоя 1mm (варира 
в зависимост от грапавостта  
на повърхността-подложка и вида 
на полагането)

Технически данни:

Съотношение на смесване 5 l вода на 15 kg продукт
Плътност 1,0 kg/dm³
Отворено време до 30 минути
Температура на полагане от +5°С до +35°С 

Разходна  
норма

зидария около 1,5 kg/m² в зависимост  
от вида и размера на блокчетата

шпакловка около 1,0 kg/m² при дебелина  
на слоя 1mm

Технически данни:

Съотношение на смесване 5,0 l вода на 15 kg продукт
Реакция на огън А1
Отворено време до 45 минути
Температура на полагане от +5°С до +35°С 
Разходна  
норма

от 250 до 750 g/m² в зависимост  
от вида и гладкостта на основата

Технически данни:

Зърнометричен състав (остатък 
върху сито със светъл отвор 0.1mm) < 5%

Якост на сцепление при опън с 
бетон 0.5 N/mm²

Пукнатиноустойчивост не се напуква на слой с дебелина до 2mm
Температура на полагане от +5°С до +35°С 
Разходна норма от 0,5 до 1kg/m²

1 опаковка  - 15 кг, 1 палет – 70 торби = 1 050 кг 15 кг

1 опаковка  - 15 кг, 1 палет – 70 торби = 1 050 кг 15 кг
1 опаковка - 5 кг , 1 палет – 200 торби = 1000 кг 5 кг

w w w . g l o b u s . b g 98



10

Системни решения за  
фаянс, гранитогрес и камък

Качества на продукта:

•  Добро сцепление с основата
•  Икономичен
•  Лесен за употреба

Област на приложение:

Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS G1 Zero е нормално втвърдяващо 
се лепило, на циментова основа, подходящо за използване върху различни 
видове повърхности. Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS G1 Zero се 
използва предимно при вътрешни условия за залепване на керамични 
и фаянсови плочки върху слабо натоварени бетонови, циментови, 
хоросанови, газобетонови и др. минерални основи.

Лепило за фаянс и керамика GLOBUS G1 ZERO

Качества на продукта:

• Водоотблъскващ
•  Устойчив на надраскване и 

замърсяване
• Дълготрайни цветове
• Еластичен

Качества на продукта:

• Намалено плъзгане
• Отлично сцепление с основата
• Икономичен
• Лесен за употреба

Област на приложение:

Фугиращата смес GLOBUS G1 77 се използва за фугиране 
на стенни и подови плочки: керамични, стъклени, каменни 
плочи(включително естествен камък) и др. Хидрофобният ефект 
задържа водните капки върху повърхността на фугиращата смес 
и не им позволява да попиват в структурата й. Така фугиращата 
смес GLOBUS G1 77 е по-здрава, устойчива на обезцветяване, 
надраскване и замърсяване, което позволява употребата на 
продукта във влажна среда: бани, душ кабини, кухни и др. 
Фугиращата смес GLOBUS G1 77 може да се употребява на закрито 
и открито, при фуги с ширина от 2 мм до 12 мм.

Област на приложение:

Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS G1 53 е нормално втвърдяващо се 
лепило, с намалено плъзгане, на циментова основа, подходящо както за 
вътрешна, така и за външна употреба. Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS 
G1 53 се използва за вътрешно приложение при залепване на фаянсови, 
керамични и гранитогресни плочки с нормална попиваща способност, както 
и за тротоарни плочи, гипсофазерни плоскости и др.

Фугираща смес GLOBUS G1 77 FLEX FUGAЛепило за фаянс и керамика GLOBUS G1 53

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Технически данни:

Съотношение на смесване 6,5l  вода на 25 kg продукт
Реакция на огън А1
Време за работа около 4 часа

Отворено време минимум 20 минути (при температура на въздуха 
от +18°С до +25°С и влажност до 50%)

Якост на сцепление >0.5 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода >0.5 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода и 
последващи цикли на замразяване и размразяване >0.5 N/mm²

Разходна 
норма

Стени 3,5 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 5mm)
Под 4,5 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 7mm)

Клас: C1

Клас: C1 Т

Технически данни:

Съотношение на смесване 6,5l  вода на 25 kg продукт
Реакция на огън А1
Време за работа около 4 часа

Отворено време минимум 20 минути (при температура на въздуха 
от +18°С до +25°С и влажност до 50%)

Якост на сцепление >0.5 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода >0.5 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода и 
последващи цикли на замразяване и размразяване >0.5 N/mm²

Разходна 
норма

Стени 3,5 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 5mm)
Под 4,5 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 7mm)

Технически данни:

Съотношение на смесване около 0.4l вода на 2kg / продукт
Време за работа oколо  60 минути
Температура на полагане от +5°С до +35°С 
Пълно втвърдяване около  24 часа
Температуроустойчивост от -30°С до +90°С 

Разходна норма
(ориентировъчен разход  
при ширина на фугите  1mm)

Размер Количество Размер Количество
10 х 10 cm 0.32 kg/m² 20 х 30 cm 0.13 kg/m²
15 х 15 cm 0.21 kg/m² 30 х 30 cm 0.10 kg/m²
20 х 20 cm 0.16 kg/m² 50 х 50 cm 0.07 kg/m²

Качества на продукта:

• Намалено плъзгане
• Разширено отворено време
• Отлична еластичност
• Отлично сцепление с основата
• Подходящ за деформируеми и критични основи
• Препоръчва се за басейни
• Подходящ за подово отопление
•  Подходящ за употреба на открито и закрито
• Висока якост

Област на приложение:

Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS G1 57 Super Flex се използва за полагане 
на керамични и фаянсови плочки, гранитогрес, плочи от естествен и изкуствен 
камък и др. при деформируеми и критични основи (гипскартон, OSB плоскости, 
стари керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани повърхности 
и др.). Гъвкавият лепилен слой, който се образува, предотвратява появата на 
вътрешни напрежения в критичните основи. Продуктът е много подходящ за 
употреба върху основи, изложени на резки климатични промени като подове 
с термично натоварване(тераси, балкони, подови замазки за отопление и др.), 
басейни, както и при елементи от млад бетон (излят най-малко преди 3 месеца). 

Лепило за фаянс и керамика GLOBUS G1 57 SUPER FLEX

Клас: C2 TE S1

Технически данни:

Съотношение на смесване 7l  вода на 25 kg / продукт
Плъзгане <0.5 mm
Време за работа около 4 часа

Отворено време повече от 30 минути (при температура на въздуха от 
+20°С до +26°С и влажност до 50%)

Якост на сцепление >1 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода >1 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода и 
последващи цикли на замразяване и размразяване >1 N/mm²

 Напречна деформация > 2.5 mm
Разходна 
норма

Стени 3,0 – 3,5 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 5mm)
Под 4,0 – 4,5 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 7mm) 1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Качества на продукта:

• Намалено плъзгане
• Разширено отворено време
• Добра еластичност
• Отлично сцепление с основата
• Икономичен
• Лесен за употреба
• Висока якост

Област на приложение:

Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS G1 56 Flex се използва за залепване 
на фаянсови, керамични, каменни и гранитогресни плочи, непорьозни 
облицовъчни материали и др. Лепилото за фаянс и керамика GLOBUS 
G1 56 Flex е подходящо за вътрешно и външно полагане върху бетон, 
мазилки, гипсокартон, гипсофазер, както и за балкони, фасади, панели и др. 
Продуктът осигурява гъвкава лепилна подложка  и премахва напрежението 
върху критични основи.

Лепило за фаянс и керамика GLOBUS G1 56 FLEX

Клас: C2 TE 

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Технически данни:

Съотношение на смесване 6,5l  вода на 25 kg продукт
Плъзгане <0.5 mm
Време за работа около 4 часа

Отворено време повече от 30 минути (при температура на въздуха 
от +20°С до +26°С и влажност до 50%)

Якост на сцепление >1 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода >1 N/mm²
Якост на сцепление след потапяне във вода и 
последващи цикли на замразяване и размразяване >1 N/mm²

Разходна 
норма

Стени 3,0 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 5mm)
Под 4,0 kg/m² (при размер на зъбите на шпаклата 7mm)

Системни решения за фаянс, гранитогрес и камък
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Системни решения 
за топлоизолация

Качества на продукта:

• Съдържа фибри
• Добро сцепление с основата
• Икономичен
• Лесен за употреба

Качества на продукта:

• Високо съдържание на фибри
• Добра еластичност
• Отлично сцепление с основата
• Добра паропропускливост
• Икономичен
• Лесен за употреба

Област на приложение:

Лепило-шпакловъчна смес за топлоизолация GLOBUS G1 Zero се използва 
за залепване на топлоизолационни плоскости от екструдиран (XPS) и 
експандиран (EPS) полистирен и плочи от минерална (каменна) вата. 
Лепило-шпакловъчна смес за топлоизолация GLOBUS G1 Zero е еластично 
лепило на циментова основа. Продуктът съдържа фибри, полимери и 
специални добавки и е подходящ както за вътрешна, така и за външна 
употреба. 

Област на приложение:

Лепило-шпакловъчната смес за топлоизолация GLOBUS G1 34 се използва за 
залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдиран (XPS) 
и експандиран (EPS) полистирен и плочи от минерална (каменна) вата. Лепило-
шпакловъчната смес за топлоизолация GLOBUS G1 34 е еластично лепило на 
циментова основа, с високо съдържание на фибри, полимери и специални 
добавки и е подходящо както за вътрешна, така и за външна употреба. 

Лепило - шпакловъчна смес за топлоизолация GLOBUS G1 Zero

 Лепило - шпакловъчна смес за топлоизолация GLOBUS G1 34

Технически данни:

Съотношение на смесване 6,5l вода на 25 kg продукт

Насипно тегло 1,30 kg/l

Време за работа до 5 часа

Отворено време около 20 минути (при температура на въздуха от +18°С до +25°С)

Якост на сцепление >0,09 N/mm²

Температура на полагане от +5°С до +35°С (при влажност на въздуха под 65%)

Разходна норма Разходната норма зависи от неравностите на основата.
Приблизителният разход за залепване на плочи полистирен е от 3 до 4 kg/m² 1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Технически данни:

Съотношение на смесване 6,5l вода на 25 kg продукт

Насипно тегло 1,40 kg/l

Време за работа до 5 часа

Отворено време около 20 минути (при температура на въздуха от +18°С до +25°С)

Якост на сцепление >0,09 N/mm²

Температура на полагане от +5°С до +30°С (при влажност на въздуха под 65%)

Разходна  
норма

за залепване от 2,5kg/m² до 4kg/m² в зависимост от повърхността на основата 
и метода на нанасяне на сместа  

за шпакловане от 4kg/m² до 5kg/m² в зависимост от дебелината на шпакловката 1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Системни решения за топлоизолация
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Качества на продукта:

• Високо съдържание на фибри
• Отлична еластичност
• Отлично сцепление с основата
• Добра паропропускливост
• Икономичен
• Лесен за употреба

Шпакловка за топлоизолация (сива) GLOBUS G1 35

Качества на продукта:

• Високо съдържание на фибри
• Отлична еластичност
• Отлично сцепление с основата
• Добра паропропускливост
• Икономичен
• Лесен за употреба

Област на приложение:

Шпакловката за топлоизолация GLOBUS G1 36 се използва за залепване 
и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдиран (XPS) 
и експандиран (EPS) полистирен и плочи от минерална (каменна) вата. 
Шпакловката за топлоизолация GLOBUS G1 36 е продукт на циментова 
основа, с високо съдържание на фибри, полимери и специални добавки  
и е подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

Шпакловка за топлоизолация (бяла) GLOBUS G1 36

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 42 торби = 1 050 кг 25 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 48 торби = 1 200 кг 25 кг

Технически данни:

Коефициент на пренасяне на водни пари V2 средна

Абсорбция на вода W2 средна

Температура на полагане от +5°С до +25°С (предпазване от пряка слънчева светлина)

Адхезия ≥1.0 МРа

Време за стягане Максимално около 3 дни, в зависимост от влажността и температурата

Реакция на огън клас С

Разходна норма G4 62 Полимерна мазилка 1.5mm около 2.8 kg/m2
G4 62 Полимерна мазилка 2.0 mm около 3.5 kg/m2

Технически данни:

Коефициент на пренасяне на водни пари V2 средна

Абсорбция на вода W2 средна

Температура на полагане от +5°С до +25°С (предпазване от пряка слънчева светлина)

Адхезия ≥1.3 МРа

Време за стягане Максимално около 3 дни, в зависимост от влажността и температурата

Реакция на огън клас С

Разходна норма
G4 64 Силиконова мазилка драскана структура 1.5mm около 2.8 kg/m2,
2.0mm около 3.5 kg/m2, 3.0mm около 4.2 kg/m2, 1.5mm около 2.3 kg/m2
2.0mm около 3.3 kg/m2, 3.0mm около 4.3 kg/m2

Технически данни:

Коефициент на пренасяне на водни пари V1 висока

Абсорбция на вода W2 средна

Температура на полагане от +5°С до +25°С (предпазване от пряка слънчева светлина)

Якост на сцепление > 0.8 N/mm²

Време за стягане Максимално около 3 дни, в зависимост от влажността и температурата

Разходна норма
G4 63 Силикатна мазилка драскана структура 1.5mm около 2.5 kg/m2,
2.0mm около 3.3 kg/m2, 3.0mm около 4.1 kg/m2, 2.0mm около 3.2 kg/m2
3.0mm около 4.2 kg/m2

Технически данни:  

Съотношение на смесване 6,5l вода на 25 kg продукт

Насипно тегло 1,40 kg/l

Време за работа до 5 часа

Отворено време около 25 минути (при температура на въздуха от +18°С до +25°С)

Якост на сцепление >0,09 N/mm²

Температура на полагане от +5°С до +30°С (при влажност на въздуха под 65%)

Разходна норма Разходната норма зависи от дебелината на шпакловката.
Приблизителният разход за шпакловане на плочи полистирен е от 4 до 5 kg/m²

Технически данни:

Съотношение на смесване 6,5l вода на 25 kg продукт

Насипно тегло 1,40 kg/l

Време за работа до 5 часа

Отворено време около 20 минути (при температура на въздуха от +18°С до +25°С)

Якост на сцепление >0,09 N/mm²

Температура на полагане от +5°С до +30°С (при влажност на въздуха под 65%)

Разходна норма Разходната норма  зависи от дебелината на шпакловката.
Приблизителният разход  за шпакловане на плочи полистирен е от 4 до 5 kg/m²

Област на приложение:

Шпакловката за топлоизолация GLOBUS G1 35 се използва за залепване 
и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдиран (XPS) 
и експандиран (EPS) полистирен и плочи от минерална (каменна) вата. 
Шпакловката за топлоизолация GLOBUS G1 35 е продукт на циментова 
основа, с високо съдържание на фибри, полимери и специални добавки  
и е подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба. 

Системни решения за топлоизолация

Качества на продукта:

•  Водо и мразоустойчив
•  Висока паропропускливост
•  Висока устойчивост на UV лъчи
•  Устойчивост на биологични вредители
•  Подходящ за употреба като крайно покритие 

при полагане на топлоизолационна система

Област на приложение:

Силикатната мазилка GLOBUS G4 63 е минерална, 
паропропусклива структурна мазилка за полагане върху 
топлоизолационни системи и фасади. Продуктът е подходящ 
за вътрешно и външно приложение за бетонови, цименто-
варови основи, гипсови мазилки и др. Покритието, което се 
получава след изсъхване е еластично, механично устойчиво и 
с устойчив цвят.

Силикатна мазилка GLOBUS G4 63

Качества на продукта:

•  Водоустойчив
•  Подходящ за употреба като крайно покритие 

при полагане на топлоизолационна система
• Базиран на специални полимери
•  Образува еластично покритие след 

изсъхване
• Висока устойчивост на UV лъчи

Качества на продукта:

•  Водо и мразоустойчив
•  Висока еластичност
•  Висока паропропускливост
•  Високо водоотблъскване
•  Висока устойчивост на UV лъчи
•  Устойчивост на биологични вредители
•  Подходящ за употреба като крайно покритие 

при полагане на топлоизолационна система

Област на приложение:

Полимерната мазилка GLOBUS G4 62 е приложима за 
вътрешни и външни повърхности. Продуктът е подходящ 
за употреба като крайно покритие при полагане на 
топлоизолационни системи от полистирен, минерални вати 
и др. включително за декориране и защита на минерални 
основи.

Област на приложение:

Силиконовата мазилка GLOBUS G4 64 е минерална, 
паропропусклива структурна мазилка за полагане върху 
топлоизолационни системи и фасади. Продуктът е подходящ за 
вътрешно и външно приложение за циментови, гипскартонени, 
циментфазерни повърхности и др. Покритието, което се 
получава след изсъхване е еластично, механично устойчиво  
и с устойчив цвят.

Полимерна мазилка GLOBUS G4 62

Силиконова мазилка GLOBUS G4 64

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 кофи = 600 кг 25 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 кофи = 600 кг 25 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 кофи = 600 кг 25 кг
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Качества на продукта:

•  Отлична белота
•  Устойчивост на UV-лъчи и атмосферни влияния
•  Добра адхезионна способност
•  Възможно оцветяване в различни нюанси
•  Водонепропусклив и водоустойчив
•  Готов за употреба
•  Без мирис
•  Безвреден

Област на приложение:

Полимерната фасадна боя GLOBUS G4 42 е подходяща за 
вътрешно и външно приложение. Продуктът се нанася върху 
бетонови, цимент-фазерни, варо-циментови, гипсови, гипсо-
фазерни и други повърхности, както и като завършващ слой 
на топлоизолационни системи.

Полимерна фасадна боя GLOBUS G4 42

Качества на продукта:

• Базиран на специална акрилатна дисперсия
•  Водоустойчив и устойчив на светлина и 

химически агенти
•  Подходящ за грундиращ слой за по-добра 

адхезия към минерални основи

Качества на продукта:

•  Отлична белота
•  Парапропусклива структура, позволяваща 

„дишане“ на боядисаната повърхност
•  Устойчив на UV-лъчи и атмосферни влияния
•  Водоотблъскващ ефект
•  Задържа замърсяванията на повърхността
•  Лесно почистване
•  Добра адхезионна способност
•  Възможно оцветяване в различни нюанси
•  Готов за употреба
•  Без мирис
•  Безвреден

Област на приложение:

Универсалният грунд за мазилки GLOBUS G4 22 UNI е 
подходящ за вътрешни и външни повърхности, включително 
силно алкални. Продуктът се използва за заздравяване и 
уеднаквяване на стените като цвят и попиващи свойства 
и за подготовка на основата преди нанасяне на защитни 
декоративни мазилки на акрилна, силикатна, силиконова, 
силикат-силиконова база.

Област на приложение:

Силиконовата фасадна боя GLOBUS G4 44 е подходяща 
за външно и вътрешно приложение. Продуктът се нанася 
върху бетонови, цимент-фазерни, варо-циментови, гипсови, 
гипсфазерни повърхности и други, както и като завършващ 
декоративен слой на топлоизолационни системи.

Универсален грунд за мазилки GLOBUS G4 22 UNI

Силиконова фасадна боя GLOBUS G4 44

Технически данни:

Цвят Бял

Обемно тегло около 1.5kg/l

Температура на полагане от +5°С до +30°С 

Съхнене от 4 до 6 часа в зависимост от климатичните условия

Абсорбция на вода W3 ниско

Сцепление с бетон ≥ 3.0 МРа

Разходна норма
G4 22UNI Универсален грунд за мазилки - от 0.200 kg/
m2 до 0.280 kg/m2 в зависимост от водопоглъщащите 
свойства и неравности на основата.

Технически данни:

Обемно тегло ≈ 1,45 kg/l

Външен вид на филма Гладък, Матов

pH 7,0 – 8,5

Съхнене от 2 до 4 часа в зависимост от температурата на околната среда и основата

Разходна норма в зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от  170 до 250 g/m²

Съдържание на нелетливи вещества ≈ 65%

Технически данни:               

Обемно тегло ≈ 1,45 kg/l

Външен вид на филма Гладък, Матов

pH 7,0 – 8,5

Съхнене от 2 до 4 часа в зависимост от температурата на околната среда и основата

Разходна норма в зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от  170 до 250 g/m²

Съдържание на нелетливи вещества ≈ 65%

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 кофи = 552 кг 23 кг

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 кофи = 552 кг 23 кг
1 опаковка – 12 кг, 1 палет – 52 кофи = 624 кг 12 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 кофи = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 кофи = 552 кг 23 кг
1 опаковка – 12 кг, 1 палет – 52 кофи = 624 кг 12 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 кофи = 575 кг 5 кг

Системни решения за топлоизолация

Топлоизолационни плочи EPS GLOBUS

GLOBUS G3 EPS F65

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.039 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 125kРa
Обемна плътност 9-11 kg/m³

GLOBUS G3 EPS F70

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.037 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 100кРа
Обемна плътност 12-14 kg/m³

GLOBUS G3 EPS F73

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.035 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 135kPa
Обемна плътност 13-15 kg/m³

GLOBUS G3 EPS F75

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.030 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 150 kРа
Обемна плътност 14-16 kg/m³

GLOBUS G3 EPS F76 

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.030 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 250 kРа
Обемна плътност 15-18 kg/m³

GLOBUS G3 EPS F78 

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.030 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 125 kРа
Обемна плътност 18-20 kg/m³

GLOBUS G3 EPS F80 Graphite

Размер на плочите 1000 х 500 mm
Коефициент на топлопровoдимост Λ≤ 0.028 W/mK
Клас на реакция на огън E
Якост на натиск при 10% деформация ≥ 165 kРа
Обемна плътност 15-17 kg/m³

Graphite EPS GLOBUS
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Топлоизолационни плочи XPS GLOBUS

GLOBUS G3 61 XPS WRS

Размер на плочите
Y x 600 x 1250 mm 20 30 40 50 60 70 80 100 120

Броя/пакет 20 14 10 8 7 6 5 4 3

Пакет/ m² 15 10,5 7,5 6 5,25 4,5 3,75 3 2,25

Профил I L L L L L L L L

Клас на реакция на огън Е Е Е Е Е Е Е Е Е

Топлинно 
съпротивление –  
Rd [m²K/W]

0,66 0,94 1,21 1,52 1,82 2,06 2,35 2,94 3,53

Коефициент на 
топлопровoдимост –  
Λ [W/mK]

0.0304 0.0318 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034

GLOBUS G3 63 XPS RF

Размер на плочите
Y x 600 x 1250 mm 20 30 40 50 60 70 80 100 120

Броя/пакет 20 14 10 8 7 6 5 4 3

Пакет/ m² 15 10,5 7,5 6 5,25 4,5 3,75 3 2,25

Профил I L L L L L L L L

Клас на реакция на огън Е Е Е Е Е Е Е Е Е

Топлинно 
съпротивление –  
Rd [m²K/W]

0,66 0,94 1,21 1,52 1,82 2,06 2,35 2,94 3,53

Коефициент на 
топлопровoдимост –  
Λ [W/mK]

0.030 0.032 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034

GLOBUS G3 65 XPS BT

Размер на плочите
Y x 600 x 1250/2500* mm 25 30 40 50 60 70 80 100 120

Броя/пакет 16 14 10 8 7 6 5 4 3

Пакет/ m² 12/ 
24*

10,5/ 
21*

7,5/ 
15*

6/ 
12*

5,25/ 
10,5*

4,5/ 
9*

3,75/ 
7,5*

3/ 
6*

2,25/ 
4,5*

Профил L L L L L L L L L

Клас на реакция на огън Е Е Е Е Е Е Е Е Е

Топлинно 
съпротивление –  
Rd [m²K/W]

0,83 0,94 1,21 1,52 1,82 2,06 2,35 2,94 3,53

Коефициент на  
топлопровoдимост –  
Λ [W/mK]

0.030 0.032 0.0330 0.0330 0.0330 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340

GLOBUS G3 67 XPS GF

Размер на плочите
Y x 600 x 1250 mm 20 30 40 50 60 70 80 100 120

Броя/пакет 20 14 10 8 7 6 5 4 3

Пакет/ m² 15 10,5 7,5 6 5,25 4,5 3,75 3 2,25

Профил I L L L L L L L L

Клас на реакция на огън Е Е Е Е Е Е Е Е Е

Топлинно 
съпротивление –  
Rd [m²K/W]

0,66 0,94 1,21 1,52 1,82 2,06 2,35 2,94 3,53

Коефициент на 
топлопровoдимост –  
Λ [W/mK]

0.030 0.032 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034

Стъклофибърна мрежа 150 гр. GLOBUS G3 08

ПВЦ Ъгъл с мрежа 8x12x250 мм GLOBUS G3 02

Водооткапващ профил протектор 2.50 м GLOBUS G3 04

Водооткапващ профил със скрит монтаж 2.50 м GLOBUS G3 05

Дюбел с пластмасов пирон 10 мм GLOBUS G3 01

Дюбел за бетон 8 мм, 10 мм GLOBUS G3 03

Размери: 10x100 мм, 10x120 мм, 10x140 мм, 10x160 мм, 10x180 мм

40 бр. в кашон

30 бр. в кашон

60 бр. в кашон

35 ролки на пале

Размери ролка: стъклофибърна мрежа G3 08 e 50м2

Размери:  8 x 50 мм, 8 x 70 мм, 8 x 90 мм, 8 x 110 мм,  
8 x 130 мм, 8 x 150 мм, 8 x 160 мм, 8 x 170 мм

 10x150 мм, 10x160 мм, 10x170 мм, 10x180 мм,  
10x190 мм, 10x200 мм, 10x210 мм, 10x220 мм

Системни решения за топлоизолация
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Продукти за грундиране

Продукти за 
грундиране

Качества на продукта:

•  Подобрява адхезионната способност
•  Водоустойчив
•  Готов за употреба
•  Не съдържа органични разтворители

Област на приложение:

GLOBUS G4 15 се нанася като свързващ междинен слой при 
лепене на нов теракот и фаянс върху стар, между нови и 
стари гипсови и вароциментови мазилки, между нов и стар 
бетон, както и при лепене на теракот и мрамор върху мозайка. 
Продуктът е подходящ за употреба на открито и закрито.  

Контакт GLOBUS G4 15

Качества на продукта:

•  Отлична попиваемост благодарение на 
наноразмера на частиците

•  Водоустойчив 
•  Заздравява основата
•  Подобрява адхезионната способност
•  Намалява разхода на боя

Област на приложение:

Дълбоко проникващият грунд GLOBUS G4 25 е концентрат, който 
заздравява основата в дълбочина, намалява попиваемостта й, чрез 
запълване на порите и уеднаквява попиващата способност на 
неравномерно попиващи основи. GLOBUS G4 25 фиксира частиците 
и предотвратява ронливостта и отделянето на прах. Продуктът е 
подходящ за нанасяне преди латекс, фасадни бои, тапети, коркови 
облицовки, лепене на плочки, полагане на паркет и др. върху 
бетонни, газобетонни, тухлени повърхности или основи, покрити 
с варови, гипсови, циментови мазилки и шпакловки. Дълбоко 
проникващият грунд GLOBUS G4 25 се използва на открито и закрито.  
Съотношение на разреждане до 1:5.

Дълбокопроникващ грунд GLOBUS G4 25

разфасовка 5 л –  96 бр. на пале 5 л
разфасовка 1 л –  12 бр. в кашон 1 л

разфасовка 5 л –  96 бр. на пале 5 л
разфасовка 1 л –  12 бр. в кашон 1 л

Качества на продукта:

•  Уеднaквява попиващата способност на 
неравномерно попиващи основи

• Висока покривност
• Отлична белота
• Притежава добра адхезионна способност
•  Възможност за оцветяване в пастелни нюанси
• Готов за употреба
• Безвреден

Област на приложение:

Грундът за латекс GLOBUS G4 20 е предназначен за 
грундиране на непопиващи стени и тавани от гипскартон, 
гипсфазер, циментфазер и др., преди нанасяне на латекс 
или фасадни бои. Грундът за латекс GLOBUS G4 20 е бял, с 
възможност за оцветяване в пастелни нюанси. Продуктът се 
използва и като основа преди полагане на тъмни цветове с 
по-ниска покривност.

Универсален грунд за латекс GLOBUS G4 20

Технически данни:

Цвят бял

Обемно тегло 1,4 – 1,45 kg/l

Температура на полагане от +5°С до +30°С 

pH 7.0 – 8.5

Разходна норма
G4 20 Грунд за гипскартон -в зависимост 
от водопоглъщането и неравността на 
основата от 120гр/м2 до 160 гр/м2

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 опаковки = 552 кг 23 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

Качества на продукта:

•  Специфична зърнеста структура, 
предопределяща добро сцепление със 
следващия слой

•  Добра адхезионна способност
•  Водоустойчив
•  Готов за употреба
•  Без мирис
•  Безвреден

Област на приложение:

GLOBUS G4 10 се нанася като междинен, подобряващ 
сцеплението, слой преди полагане на вароциментови или 
гипсови мазилки върху гладко гофрирани бетони и заготовки 
на бетонови елементи с ограничено водопоглъщане. 
Продуктът е подходящ и за основа при залепване на 
плоскости от гипскартон към тухлени, бетонови и 
газобетонови основи.  

Бетонконтакт GLOBUS G4 10

Технически данни:

Цвят Розов

Обемно тегло около 1,4 kg/l

Температура на полагане от +5°С до +30°С 

pH 7.0 – 8.5

Разходна норма
- G4 10 Бетонконтакт – в зависимост 
от водопоглъщането и неравността на 
основата от 175гр/м2 до 250 гр/м2

Технически данни:

Цвят Розов

Обемно тегло около 1kg/l

Температура на полагане от +5°С до +25°С 

Съхнене от 1 до 2 часа в зависимост  
от климатичните условия

Разходна норма
G4 15 Контактен грунд - в зависимост от 
водопоглъщането и неравността на основата от 
100мл/м2 до 250 мл/м2 разтвор

Технически данни:

Цвят Млечно бял

Обемно тегло около 1kg/l

Температура на полагане от +5°С до +35°С 

Съхнене от 4 до 6 часа в зависимост от климатичните условия

Разходна норма
G4 25 Дълбокопроникващ грунд - в зависимост от 
водопоглъщането и неравността на основата от 100мл/м2 до 
250 мл/м2 разтвор

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 опаковки = 552 кг 23 кг
1 опаковка – 12 кг, 1 палет – 52 опаковки = 624 кг 12 кг
1 опаковка – 6 кг, 1 палет – 115 опаковки = 690 кг 6 кг
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Интериорни бои

Латекс GLOBUS G4 37

Качества на продукта:

•  Дишащ
• Отлична белота
• Лесно нанасяне
• Висока покривност
• Устойчивост на изтриване
• Оцветяване в различни нюанси
• Екологично чист продукт

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 35 е подходяща за вътрешно 
боядисване на стени и тавани в жилищни помещения върху 
гипсови и варови шпакловки, мазилки, бетон, гипскартон,  
стар латекс и др.

Латекс GLOBUS G4 35

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 2
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 110 до 140 g/m²

Качества на продукта:

•  Дишащ
• Отлична белота
• Лесно нанасяне
• Висока покривност
• Устойчивост на изтриване
• Оцветяване в различни нюанси
• Екологично чист продукт

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 33 е подходяща за вътрешно  
боядисване на стени и тавани в жилищни помещения върху  
гипсови и варови шпакловки, мазилки, бетон, гипскартон,  
стар латекс и др.

Латекс GLOBUS G4 33

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 3
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 140 до 160 g/m² 1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг

1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 1.5 кг. -  6 бр. в кашон 1.5 кг

1 опаковка – 1.5 кг. -  6 бр. в кашон 1.5 кг

Качества на продукта:

•  Дишащ
• Отлична белота
• Лесно нанасяне
• Висока покривност
• Създаден за детски стаи
•  Съдържа сребърни йони, 

които унищожават бактериите 
попаднали на повърхността

• Не съдържа разтворители

•  Не отделя вредни вещества  
във въздуха

• Устойчивост на изтриване
•  Позволява многократно 

почистване с вода
• Оцветяване в различни нюанси
•  Отлична адхезия и устойчивост 

на механични въздействия
• Екологично чист продукт

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 37 (Ag+)  
е подходяща за вътрешно боядисване  
на стени и тавани в жилищни помещения,  
детски и здравни заведения, училища,  
заведения за обществено хранене и др.  
Продуктът може да се нанася върху гипсови  
и варови шпакловки, мазилки, бетон,  
гипскартон, стар латекс, тапети и др.

Латекс GLOBUS G4 36

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 1
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +35°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 120 до 160 g/m²

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 2
Покривност Клас 1
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 110 до 140 g/m²

Качества на продукта:

•  Може да се използва като грундиращо  
и/или финишно покритие

•  Покрива и блокира избиването на петна  
от течове през нанесения слой

•  Блокира преминаването на петна от мазнина  
от стария върху ново нанесения слой

•  Добра покривност
•  Възможно е оцветяване в светли нюанси
•  Готов за употреба

Област на приложение:

Латексът GLOBUS G4 38 е предназначен 
за грундиране и/или боядисване на 
стари замърсени латексови покрития или 
различни видове основи като минерални 
мазилки, гипсови мазилки, гипскартон, 
гипсфазер, циментфазер и др. Бял или 
оцветен може да се използва като основа 
преди полагане на тъмни цветове с по-
ниска покривност.

Качества на продукта:

• Отлична покривност
• Лесно нанасяне
• Устойчивост на триене
• Не позволява просмукване на конденз и влага
• Предотвратява образуването на мухъл и плесен
• Възможно е оцветяване в светли нюанси
• Готов за употреба

Област на приложение:

Латексът GLOBUS G4 36 е предназначен предимно за 
боядисване на стени и тавани във влажни помещения, 
които са отлична инкубационна среда за микроорганизми, 
но е възможна употреба и във всички други вътрешни 
помещения с нормална или повишена влажност. 
Използва се като финишно покритие за тавани и стени, 
образуващо филм, който е подходяща среда за развитие на 
попадналите върху него от въздуха спори на алги и фунги.

Латекс GLOBUS G4 38

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 1
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 120 до 160 g/m²

w w w . g l o b u s . b g 23
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Санитарен силикон GLOBUS G5 35

Качества на продукта:

•  Отлични свързващи свойства със стъкло, 
стъклени повърхности, керамика и пластмаси;

• Висока защита срещу мухъл, плесен и влага;
• Устойчив на стареене;
• Устойчив под въздейстие на вода;
• Много добри запълващи свойства;
• Лесен за нанасяне;
• Не се свива и напуква.

Област на приложение:

Санитарният силикон GLOBUS G5 35 е подходящ за 
уплътняване на фуги в бани, кухни, тоалетни, подови 
покрития, басейни, водонапоителни и дренажни системи,  
PVC тръби и др.

Качества на продукта:

•  Почиства прясна пяна бързо и ефективно
•  Лесен за употреба
•  Еднакво удобен и за почистване на пистолет, 

и за ръчно почистване

Област на приложение:

GLOBUS G5 50 PREMIUM чистител за пяна е предназначен 
за почистване и отстраняване на прясна невтвърдена 
полиуретанова пяна от пистолети за пяна, рамки на прозорци, 
дрехи и др.

Чистител за пяна GLOBUS G5 50 PREMIUM

Технически данни:

Температура на съхранение от +5°С до +30°С 500 мл

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с материали като 
бетон, мазилка, дърво, зидария, елоксиран 
алуминий и др.;

• Високоеластичен;
• Устойчив на стареене;
• Много добри запълващи свойства;
• Лесен за нанасяне;
• Не се свива и напуква;
•  Не се препоръчва за свръзки,  

изложени на постоянно влияние на вода.

Област на приложение:

Акрилният уплътнител GLOBUS G5 32 се използва за 
уплътняване, изолиране, свързване и запълване на пукнатини  
в мазилки, зидария, дърво, както и за уплътняване на фуги  
в рамки на прозорци. Продуктът е подходящ за подготовка 
преди боядисване.

Акрилен уплътнител GLOBUS G5 32

280 мл

Технически данни:

Цвят Бял
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +25°С 
Температурна устойчивост след изсъхване от -20°С до +70°С
Време за обработване 4-5 минути при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с ламарина, алуминий, мед, месинг, керамика, 
битум, бетон, керемиди, битумни керемиди, мазилка и др.;

• Може да се нанася върху влажна основа;
• Бързо съхнене;
• Висока устойчивост на дъжд и замръзване;
• UV и водоустойчив;
• Температура на топене над +100 °C;
•  Изключително подходящ за полагане във вертикални фуги;
• Защитава от ръжда и влага.

Област на приложение:

Битумният уплътнител GLOBUS G5 33 е предназначен за 
уплътнение, изолация и ремонт на покривни и коминни 
фуги, дренажни системи и улуци. Използва се за запечатване 
на пукнатини и слабоподвижни съединения, изолиране 
на течове на плоски покриви, уплътняване на съединения 
на керемиди с метални листове от алуминий, олово, мед и 
ламарина, изолиране на фуги между битумни керемиди и 
рулонни платна. Подходящ е за спешни поправки дори и при 
дъжд. Има отлично сцепление към битум, керамика, метал и 
др. Битумният уплътнител GLOBUS G5 33 съхне бързо и има 
висока плътност, което го прави изключително подходящ за 
полагане във вертикални фуги, с незабавна устойчивост на 
дъжд и замръзване. Устойчив е на разредени киселини, алкали, 
изгорели газове, ерозия, UV лъчи, както и на постоянна влага, 
отмиване и повърхностни напрежения.

Битумен уплътнител GLOBUS G5 33

280 мл

Технически данни:

Цвят Черен
Температурен диапазон на работа от +5°С до +30°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температурна устойчивост след изсъхване от -35°С до +110°С
Време за образуване на повърхностна кора 10 – 12 минути
Време за втвърдяване 3 – 4 мм / 24 h
Твърдост (Shore 22±2A) (ISO 868) след изсъхване 22±2
Относително тегло 1,02 г/см³

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с всякакви повърхности като например 
стъклени прозорци и врати, порцелан, пластмаси, клинкер, 
керамични покрития на стени и подове, вентилационни и 
дренажни системи, електрически кабели и жици;

• Високоеластичен;
• Лесен за нанасяне;
• Устойчив на стареене;
• Много добри запълващи свойства;
• Не се свива и напуква;
• UV защита;
• Влагоустойчив.

Област на приложение:

•  Уплътняване на стъклени врати и прозорци, стъклени тухли, 
керамични покрития на стени и подове;

•  Запълване на слабонатоварени фуги между строителни 
материали (тухли, бетон, дърво) и порести повърхности;

•  Уплътняване около тръби и електрически инсталации

Универсален силикон GLOBUS G5 34

280 мл

Технически данни:

Цвят Бял, безцветен
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температурна устойчивост след изсъхване от -40°С до +100°С
Време за обработване 8-10 минути при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха

Силикони, пяни и монтажни лепила
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12 бр. в кашон
280 мл

Технически данни:

Цвят Бял, безцветен
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температурна устойчивост след изсъхване от -40°С до +100°С
Време за обработване 8-10 минути при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха 12 бр. в кашон

12 бр. в кашон

12 бр. в кашон

12 бр. в кашон
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Уплътнител GLOBUS G5 30 PU

Качества на продукта:

•  Устойчив на вода, препарати за почистване, 
масла, въглеводороди, киселини и разредени 
основи.

•  Eднокомпонентен уплътнител с висок модул 
на еластичност

•  Втвърдява се във влажна среда

Област на приложение:

Високомодулният полиуретанов уплътнил GLOBUS може 
да се използва за запечатване на стъклени и лакирани 
повърхности, съединяване на елементи, направени от 
порцелан, алуминий, стомана, неръждаема стомана, 
пластмаси като полиестер и много видове PVC, боядисано 
дърво, бетон и тухли.
За порести повърхности препоръчваме предварително 
грундиране.

600 мл

Технически данни:

Цвят Сив
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -40°С до +80°С (втвърден)
Време за обработване 20-22 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%) 20 бр. в кашон
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Качества на продукта:

•  Висока начална и крайна якост
•  Изключителна здравина на свързване
•  Високо сцепление
•  Не е необходимо допълнително механично 

укрепване
•  Дисперсионна формула без разтворители

Област на приложение:

Монтажното лепило GLOBUS G5 70 Super Fix е лепило 
без разредители за моментно използване, базирано на 
полиакрилатна дисперсия. GLOBUS G5 70 Super Fix е подходящ 
за лепене на различни материали като дърво, неполиран 
камък, бетон, мазилки, керамика, плочки, коркови плоскости, 
пенопласт, тухлена зидария, полистирен и др. GLOBUS G5 70 
Super Fix може да се нанася и върху мокри повърхности, при 
условие, че лепилото има възможност да изсъхне в рамките на 
кратък период от време.

Монтажно лепило GLOBUS G5 70 SUPER FIX

Качества на продукта:

•  Бърза полимеризация и втвърдяване
•  Изключителна здравина на свързване
•  Дълготрайна еластичност
•  Влагоустойчивост
•  Устойчивост на UV лъчи и атмосферни 

влияния
•  Може да се боядисва
•  Не се свива в процеса на съхнене
•  Не съдържа разтворители и изоцианати

Област на приложение:

Монтажното лепило GLOBUS G5 72 Montage Kit е 
висококачествен еднокомпонентен хибрид, на полимерна 
основа, с висока степен на адхезия. GLOBUS G5 72 Montage Kit 
е подходящ за алкални основи и не предизвиква корозия на 
метали. Продуктът е подходящ за вътрешна и външна употреба 
за залепване на метални и дървени конструкции, керамични 
и фаянсови плочки, дърво, ламарина, PVC, камък, черни и 
цветни метали, подови плочи и первази, прагове, пластмасови 
орнаменти, части на автомобили, табели и други към бетон, 
камък, тухли, мазилка, метал и дърво.

Монтажно лепило GLOBUS G5 72 MONTAGE KIT

280 мл

290 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температуроустойчивост от -40°С до +80°С
Време за втвърдяване 2.5-3 mm/ 24 часа
Време за образуване на кора 15 минути (при температура на въздуха 23°С и относителна влажност на въздуха 50%)
Плътност 1.64±0.05 g/cm³

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +35°С (най-добри резултати при 20°С)
Време за втвърдяване 1-2 mm/ 24 часа
Време за образуване на кора 1-2 минути (при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50%)
Образуване на твърда ципа след около 10-12 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Плътност 1.6-1.65 g/сm³ при 23°С

Пистолетна пяна-лепило GLOBUS G5 56 

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление към повечето 
строителни материали с изключение на 
тефлонови, полиетиленови и силиконови 
повърхности

•  Отлични фиксиращи и уплътняващи свойства
•  Хомогенна структура
•  Висока устойчивост на формата
•  Ниска разходна норма 

Област на приложение:

Пистолетната пяна-лепило GLOBUS G5 56 е предназначена 
за монтаж на изолационни панели от полистиренова пяна 
(също известни като полистиролова пяна, EPS или XPS) върху 
фасади и фундаменти на новостроящи се сгради, а също така 
при изолация на стари сгради, закрепване на минерална вата, 
фиксиране и уплътняване на покривни термопанели и плочи, 
изолация и закрепване на тръби.

750 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от -5°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 10-12 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Плътност 25-30 kg/m³

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление към всякакви основи
•  Хомогенна структура
•  Висока устойчивост на формата
•  Висока термо- и шумоизолация
•  Много добри запълващи свойства
•  Бързо втвърдяващ се
•  Устойчив на стареене и топлина
•  Може да се реже и боядисва

Област на приложение:

Пистолетната полиуретанова пяна GLOBUS G5 53 е 
предназначена за монтаж на каси на врати и прозорци, 
изолиране около прозорци, запълване на кухини и фуги, 
уплътняване около тръби и електрически инсталации, 
запълване на отвори в покривни конструкции, изолация на 
системи за топла вода.

Пистолетна полиуретанова пяна GLOBUS G5 53

750 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 12-16 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Време за обработване след 30-40 минути (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Време за втвърдяване 18-24 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Промяна на формата до 2%

Качества на продукта:

•  Възможност за полагане при ниски 
температури (до -10°С)

•  Отлично сцепление към повечето 
строителни материали с изключение на 
тефлонови, полиетиленови и силиконови 
повърхности

•  Хомогенна структура
•  Висока термо- и шумоизолация
•  Много добри запълващи свойства
•  Много добри слепващи свойства

Област на приложение:

Зимната полиуретанова пяна GLOBUS G5 54  е предназначена за 
монтаж на врати и прозорци, изолация и закрепване на тръби, 
запълване на дупки и процепи, закрепване на стенни панели и 
покривни камъни, както и за топлоизолация.

Зимна полиуретанова пяна GLOBUS G5 54

750 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от -10°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 10-12 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Време за обработване след 30-35 минути (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Време за втвърдяване 12-18 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Плътност 20-25 kg/m³

 Ръчна полиуретанова пяна GLOBUS G5 51

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление към всякакви основи
•  Хомогенна структура
•  Висока устойчивост на формата
•  Висока термо- и шумоизолация
•  Много добри запълващи свойства
•  Бързо втвърдяващ се
•  Устойчив на стареене и топлина
•  Може да се реже и боядисва

Област на приложение:

Ръчната полиуретанова пяна GLOBUS G5 51 е предназначена 
за монтаж на каси на врати и прозорци, изолиране около 
прозорци, запълване на кухини и фуги, уплътняване около 
тръби и електрически инсталации, запълване на отвори в 
покривни конструкции, изолация на системи за топла вода.

750 мл500 мл300 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 12-16 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Време за обработване след 30-40 минути (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Време за втвърдяване 18-24 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Промяна на формата до 2%

Силикони, пяни и монтажни лепила
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Хидроизолационни продукти

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с бетон, замазки, мазилки, ламарина и други
•  Създава здрава връзка между основата и битумната мембрана
•  Може да се полага върху материали с гладка повърхност
•  Няма остатъчна лепливост
•  Действа антикорозионно
•  Устойчив на разредени киселини
•  Съхне бързо

Област на приложение:

GLOBUS G4 06 е бързосъхнещ грунд на основата 
на органични разтворители, предназначен за 
подготовка на основата преди полагане на 
рулонни битумни хидроизолационни мембрани, 
както и за антикорозионна защита на метални 
повърхности. Притежава висока проникваща 
способност, което му позволява да влезе в порите 
на основата и да увеличи адхезията с мембраната. 
Грундът заздравява основата, като запълва 
пукнатините, свързва частиците прах и изравнява 
нейната попиваща способност. Продуктът се 
използва и като защитен слой на тръби, метални 
резервоари и дървени повърхности.

Битумен грунд GLOBUS G4 06

Технически данни:

Външен вид Еднородна вискозна течност

Цвят Черен

Обемно тегло 0,94±0,06 kg/l

Време за образуване на кора от 30 до 60 минути

Време за пълно изсъхване от  3 до 8 часа

Разходна норма
бетонни повърхности от 250 до 500 g/m²

метални повърхности от 200 до 300 g/m² 1 опаковка – 20 л, 1 палет – 36 опаковки = 720 л 20 л
1 опаковка – 3 л, 1 палет – 144 опаковки = 432 л 3 л

Качества на продукта:

•  Отлична устойчивост на ултравиолетова радиация
•  Повишена устойчивост на стареене и високи температури
•  Гъвкавост при ниски температури
•  Широк температурен диапазон на приложение
•  Много добро поведение в корозионна среда (киселини, 

неорганични соли, замърсители на въздуха, озон и др.)
•  Увеличена способност за залепване към всякакви повърхности
•  Армировка от високо стабилен полиестер; стъклен воал
•  Повърхностен слой от минерални шисти (посипки)

Област на приложение:

•  Хидроизолация на покриви
•  Хидроизолация на фундаменти
•  Хидроизолация на подземни паркинги и др.

Битумна хидроизолация FRIGUFLEX APP (-5 °C)

Без минерална посипка

GLOBUS FRIGUFLEX V-стъклен воал 3.0- 1м х 10м, дебелина 3мм

GLOBUS FRIGUFLEX V-стъклен воал 4.0 - 1м х 10м, дебелина 4мм

GLOBUS FRIGUFLEX G-стъклоплатно  3.0 - 1м х 10м, дебелина 3мм

С минерална посипка

GLOBUS FRIGUFLEX GM 4.5 GREY  стъклоплатно-сива посипка
 1м х 10м, дебелина 4.5мм

GLOBUS FRIGUFLEX GM 4.5 RED  стъклоплатно-червена посипка 
1м х 10м, дебелина 4.5мм

Качества на продукта:

•  Отлична устойчивост на ултравиолетова радиация
•  Повишена устойчивост на стареене и високи температури
•  Гъвкавост при ниски температури
•  Широк температурен диапазон на приложение
•  Много добро поведение в корозионна среда (киселини, 

неорганични соли, замърсители на въздуха, озон и др.)
•  Увеличена способност за залепване към всякакви повърхности
•  Армировка от високо стабилен полиестер; стъклен воал
•  Повърхностен слой от минерални шисти (посипки)

Област на приложение:

•  Хидроизолация на покриви
•  Хидроизолация на фундаменти
•  Хидроизолация на подземни паркинги и др.

Битумна хидроизолация GIELOFLEX SBS (-10 °C)

Хидроизолационни 
продукти

w w w . g l o b u s . b g 3130

GLOBUS FRIGUFLEX G-стъклоплатно  4.0 -1м х 10м, дебелина 4мм

Без минерална посипка

GLOBUS GIELOFLEX G 3.0 стъклоплатно-1м х 10м, дебелина 3мм

GLOBUS GIELOFLEX G 4.0 стъклоплатно-1м х 10м, дебелина 4мм

GLOBUS GIELOFLEX P 3.0 полиестер-1м х 10м, дебелина 3мм

С минерална посипка

GLOBUS GIELOFLEX GM 4.5 стъклоплатно с посипка
1м х 10м, дебелина 4.5мм

GLOBUS GIELOFLEX PM 4.5 GREY полиестер сива посипка
1м х 10м, дебелина 4.5мм

GLOBUS GIELOFLEX PM 4.5 RED полиестер червена посипка
1м х 10м, дебелина 4.5мм

GLOBUS GIELOFLEX P 4.0 полиестер-1м х 10м, дебелина 4мм
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