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Увод 
Chromos Ви представя 

продуктовата си гама с 

асортимент материали, които 

намират приложение в 

секторите ремонт, архитектура 

и строителство. Същите са 

предназначени за Вас – 

нашите клиенти. 
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Продукти в строителството 

Асортиментът, който предлага Chromos в сектор 

строителство, е всеобхватен. Продуктовата ни 

гама включва материали за защита и декорация 

на всякакви вътрешни или външни повърхности – 

строителни разтвори и лепила, импрегнации, 

смеси за изравняване и заглаждане, бои и лакове, 

тънкослойни завършващи декоративни мазилки. 

Като се вземат в предвид особеностите на всяка 

отделна сграда и условията на експлоатация, 

Chromos предлагадоказани след десетилетия 

употреба защитни системи. Едни от тях са 

системите за фасадна топлоизолация – Fasadex 

EPS и Fasadex MW. Същите осигуряват 

надеждна и дълготрайна защита на фасадата от 

лоши метеорологични условия, висока 

паропропускливост, здравословен климат във 

вътрешното пространство и по-ниски разходи за 
отопление. 
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1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

1.1.1. Грундове / импрегнации за стени и подове 

   Poliflor импрегнация 93800515D  

Концентрат на базата на водна дисперсия на акрилни кополимери за импрегниране на всички 

видове вътрешни и външни стенни повърхности преди боядисване със съответното 

завършващо покритие. 

   Fasadex SN свръзка 906091010D  

Дълбокопроникващ грунд на базата на водна дисперсия на акрилни кополимери. 
Увеличава адхезията на нови покрития върху стари основи, импрегнира и регулира 
попивната способност на повърхността преди нанасяне на съответните завършващи бои 
или мазилки. Разрежда се с вода в съотношение 1:5. 

   Fasadex синтетична импрегнация 96700515D  

Дълбокопроникващ грунд на базата на акрилни смоли в органичен разтворител. Използва 
се за импрегниране на вътрешни и външни минерални повърхности преди нанасяне на 
цветни покрития или шпакловки. Използва се и за импрегниране на бетон или 
гипсокартон, в които има остатъци от масла. 

   Fasadex силикатна импрегнация 98500505  

Грунд на водна дисперсия на основата на калиево водно стъкло и акрилатен кополимер. 
Използва се за импрегниране на варови и варо-циментови повърхности преди нанасяне 
на Fasadex силикатни бои. Разрежда се с вода в съотношение 1:1. 
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Опаковка 

 

 
5 l, 15 l ili 

Система 
Fasadex силикатн импрегнация 

Fasadex силикатна боя 

 

 
Опаковка 

 

 
4 l, 20 l 

Система Използва се в комбинация с всички видове покрития на база синтетични 
смоли. 

 

 
Опаковка 

 

 
1 l, 5 l ili ili 

Система Използва се в комбинация с всички видове интериорни и екстериорни 
покрития на водна база. 

 

 

 
Опаковка 

 

 
1 l, 5 l, 20 l 

Система Използва се в комбинация с всички видове интериорни и екстериорни 
покрития на водна база. 

 

 

 



1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

   Fasadex силиконова импрегнация 98200505D  

Водоотблъскваща импрегнация на база органични разтворители за импрегниране на 

варови основи преди нанасяне на Fasadex силиконова боя. 

   Fasadex S 906091010D  

Водоотблъскващ импрегниращ разтвор на базата на силиконови смоли в органичен 
разтворител. Използва се за импрегниране на порести основи като естествен или 
изкуствен камък, тухли, минерални мазилки, бетон и др. Запазва естествения вид на 
основата. Не оказва влияние върху паропропускливостта на материалите. 

   Hidroepoxi импрегнация 92100505  

Грунд на базата на епоксидна смола за импрегниране на подови и стенни повърхности от 

бетон или цимент преди нанасяне на Hidroepoxi боя. Съотношение на смесване 2 :1. 

Hidroepoxi импрегнация - база    92100505  

Опаковка 4 kg ili 

Hidroepoxi втвърдител    92100707  

Опаковка 2 kg 

Hidroepoxi импрегнация 
Hidroepoxi боя Система 

   Poliflor фунгициден препарат 96600515D  

Фунгициден препарат на водна база за вътрешни стенни повърхности, заразени с плесен. За 
оптимална фунгицидна защита препоръчваме завършващото покритие да бъде Poliflor Green 
или Chromopal FF. 
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Опаковка 

 

 
1 l, 5 l, 20 l ili 

 
Система 

 

Poliflor фунгициден препарат  

Poliflor импрегнация 

Poliflor Green или Chromopal FF 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Опаковка 

 

 
1 l, 4 l, 20 l ili 

Система Fasadex S 

 

 
Опаковка 

 

 
20 l 

 
Система 

 

Fasadex силиконова импрегнация 

Fasadex MS пълнител (при необходимост)  

Fasadex силиконова боя 

 

 



1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

   Poliflor грунд 92400021  

  Пигментиран грунд на база водна дисперсия на акрилатни кополимери. Използва се върху 
много глатки вътрешни стенни повърхности или такива с умерена до слаба попивна 
способност (гипсови плоскости, бетон, стара боя и др) преди нанасяне на съответните 
завършващи дисперсионни покрития. 

   Fasadex MS пълнител 98200818D  

Едрозърнеста смес на база дисперсия на силиконови смоли, акрилен кополимер, 
специални пълнители и влакна. Използва се за запълване и изравняване на повърхности 
от бетон, хоросан, стари покрития, силикатни и силиконови бои, мазилки. Продуктът е 
особено подходящ за ремонт на стенни повърхности с микро пукнатини. 

1.1.2.    Шпакловки 

   Poliflor шпакловка 92700808D  

Финна смес на водна база за изравняване и заглаждане на стени и тавани в инетриора. 
Готова за употреба. 

   Fasadex шпакловка 96700808  

Готова за употреба смес на база водна дисперсия, синтетично свързващо вещество и 
силикатни пълнители. Използва се за изравняване и заглаждане на вътрешни и външни 
повърхности като мазилки, бетон, ПДЧ, дървени плоскости и др. Характеризира се с 
висока якост, отлична адхезия към основата и добра еластичност. 
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Опаковка 

 

 
5 kg, 10 kg, 25 kg 

Система Използва се в комбинация с всички видове интериорни и екстериорни 
покрития. 

 

 
Опаковка 

 

 
3 kg, 8 kg, 25 kg 

Система Използва се в комбинация с всички видове интериорни дисперсионни 
покрития. 

 

 

 
Опаковка 

 

 
15 l ili 

 
Система 

 

Fasadex силиконова импрегнация 

Fasadex MS пълнител 

Fasadex силиконова боя 

 

 
Опаковка 

 

 
5 l, 10 l ili ili 

Система Използва се в комбинация с всички видове интериорни дисперсионни 
покрития. 

 

 
 

 

 



12 

 



1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

1.1.3. Бои за защита и декорация на вътрешни стени 

   Poliflor 92401050D  

Дисперсионна боя за защита и декорация на вътрешни стени и тавани в жилищни и 
обществени сгради. Устойчива е на сухо триене и притежава висока паропропускливост. 
Предлага се в бял цвят и широка гама пастелни нюанси. 

   Poliflor екстра 92401060D  

Високопокривна дисперсионна боя за защита и декорация на вътрешни стени. Подходяща е 
за употреба при наличие на разнородни типове основи и при преходи от един материал към 
друг. Устойчива е на сухо триене и притежава висока паропропускливост. Предлага се в бял 
цвят и широка гама пастелни нюанси. 

   Poliflor миещ латекс 93801020D  

  Дисперсионна боя, устойчива на мокро триене, за защита и декорация на вътрешни 
повърхности, които са изложени на силно натоварване. Характеризира се с висока 
покривност, отлична паропропускливост и матов вид на филма. Предлага се в бял цвят, 
широка гама пастелни нюанси и дълбоки тонове. 

 

   Megapol 92401020  

Икономична дисперсионна боя за защита и декорация на вътрешни стени и тавани в 
жилищни и обществени сгради. Устойчива е на сухо триене и притежава висока 
паропропускливост. Предлага се в бял цвят и широка гама пастелни нюанси. 
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Опаковка 

 

 
5 l, 10 l, 15 l 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация 
Poliflor шпакловка 

Megapol 

 

 
Опаковка 

 

 
2, 5 l, 10 l, 15 l 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация 
Poliflor шпакловка 

Poliflor миещ латекс 

 

 
Опаковка 

 

 
5 l, 10 l, 15 l 

15%
 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация 
Poliflor шпакловка 

Poliflor екстра 

 

 
Опаковка 

 

 
2 l, 5 l, 10 l, 15 l 

15%
 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация 
Poliflor шпакловка 

Poliflor 

 

 



1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

1.1.4.    Бои за защита и декорация на фасади 

   Megafas aqua 92301050  

Икономична боя на база водна дисперсия на акрилатни кополимери за защита и 
декорация на фасади. Характеризира се с висока устойчивост на атмосферни влияния, 
отлична паропропускливост и алкална устойчивост. Предлага се в бял цвят и широка гама 
пастелни нюанси. 

 

   Fasadex 92301000D  

Боя на база водна дисперсия на акрилатни кополимери за защита и декорация на фасади. 
Характеризира се с водоустойчивост, паропропускливост и алкална устойчивост. 
Подходяща е за употреба за всички метеорологични условия и осигурява дълготрайна 
защита на фасадите. Предлага се в бял цвят, широка гама пастелни нюанси и дълбоки 
тонове. 

 

   Fasadex с влакна 92401014D  

Фасадна боя на база водна дисперсия и специално добавени влакна за възстановяване 
на мазилки и други повърхности с наличие на пукнатини (до 300 микрона). Характеризира 
се с висока паропропускливост, устойчивост на атмосферни влияния, отлична адхезия 
към основата и много добра алкална устойчивост. Сухият филм е устойчив срещу появата 
на плесен и водорасли. 
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Опаковка 

 

 
5 l, 15 l ili 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация или Fasadex SN свръзка 

Fasadex шпакловка 
Fasadex с влакна 

 

 
Опаковка 

 

 
2 l, 5 l, 10 l, 15 l 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация или Fasadex SN свръзка 

Fasadex шпакловка 
Fasadex 

 

 
Опаковка 

 

 
5 l, 10 l, 15 l 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация или Fasadex SN свръзка 

Fasadex шпакловка 
Megafas aqua 

 

 

 



1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

   Fasadex еластик 92701000D  

Еластична фасадна боя, която запазва гъвкавостта си дори при ниски температури. 
Запълва малки пукнатини и предотвратява образуването им. Осигурява отлична защита 
срещу вода и въглероден диоксид. Особено подходяща е за нанасяне върху стари основи 
с наличие на микро пукнатини или върху нови фасади, които, поради температурни 
промени, вибрации, висока влажност, екстремни метеорологични условия, чести валежи и 
други, са предразположени към образуването на пукнатини. Продуктът може да бъде 
използван и като завършващо покритие в топлоизолационни системи и върху фасади, 
изградени от различни типове материали (минерални основи, дърво и др). 

   Fasadex синтетик 96701000D  

Боя на базата на акрилни смоли в органичен разтворител за защита и декорация на 
фасади и инфраструктурни обекти (мостове и др), изложени на тежки климатични 
условия. Характеризира се с отлична устойчивост на вода и висока паропропускливост. 
Осигурява дълготрайна защита дори в екстремни климатични условия. Подходяща е за 
употреба дори през зимния сезон, тъй като продуктът може да бъде нанасян дори при -
30С. Произвежда се в бял цвят. 

   Fasadex силиконова боя 98201000D  

Фасадна боя на база водна дисперсия на силиконови смоли и акрилни кополимери за 
защита и декорация на минерални основи или ремонт на стари силиконови или силикатни 
покрития. Характеризира се с висока устойчивост на вода, отлична паропропускливост и 
слаба капилярна абсорбация. Притежава ниска склонност към замърсяване и има 
„самопочистващ се“ ефект. Поради високата си паропропускливост и матов вид на филма 
е подходяща за защита и декорация на сгради паметници на културата. Произвежда се в 
бял цвят или съгласно задание на клиента. 
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Опаковка 

 

 
5 l, 15 l 

 
Система 

 

Fasadex силиконова импрегнация 

Fasadex MS пълнител 

Fasadex силиконова боя 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 4 l, 20 l 

 
Система 

 

Fasadex синтетична импрегнация 
Fasadex шпакловка 

Fasadex синтетик 

 

 
Опаковка 

 

 
5 l, 15 l ili ili 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация или Fasadex SN свръзка 

Fasadex шпакловка 
Fasadex еластик 
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1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

   Fasadex силикатна боя 98501000  

Фасадна боя на база водна дисперсия на калиево водно стъкло и акрилатен кополимер за 
защита и декорация на минерални основи или за ремонт на стари силикатни бои и 
мазилки. Поради високата си паропропускливост и матов вид на филма е подходяща за 
нанасяне върху обекти паметници на културата. Предлага се в бял цвят и широка гама 
пастелни нюанси. 

 

1.1.5.    Бои за защита и декорация на бетон 

   Fasadex боя за бетон 983…..D  

Пигментирано покритие на база водна дисперсия на акрилни смоли за защита и 

декорация на вътрешни и външни повърхности от бетон, екструдирани изделия, фибро 

плоскости и други циментови основи. Може да се използва и за защита на силно 

натоварени повърхности в интериора, против прах в помещения с по-ниско натоварване 

(подови повърхности), за декорация и защита на фиброцимент и бетонови керемиди. 

Характеризира се с много ниска капилярна абсорбация на вода, висока устойчивост на 

СО2 и лоши атмосферни условия и абразивни въздействия. Предлага се в десет 

стандартн цветови нюанса. 

   Dekolit 20 аква 94801000  

Покритие базирано на акрилна водна дисперсия за защита на вътрешни и външни силно 
натоварени стенни повърхности от бетон в промишлени, жилищни и обществени сгради 
като складове, гаражи, тераси, мазета, болници, училища и др. Подходящо е за защита и 
декорация на тунели. Покритието е устойчиво на вода, почистващи препарати и 
дезинфиктанти. Характеризира се с висока износоустойчивост, ниска капилярна 
абсорбация и непропускливост за СО2. Произвежда се в бял цвят или съгласно задание 
на клиента. 

 

17 

 
Опаковка 

 

 
5 l, 15 l 

 
Система 

 

Poliflor импрегнация или Fasadex SN свръзка 
Dekolit 20 аква 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 5 l 

Система 
Poliflor импрегнация или Fasadex SN свръзка 

Fasadex боя за бетон 

 

 
Опаковка 

 

 
5 l, 15 l 

 
Система 

 

Fasadex силикатна импрегнация 
Fasadex силикатна боя 

 

 



1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

   Hidroepoxi боя 92101000  

Двукомпонентно водоразтворимо покритие на база епоксидни смоли за защита и 
декорация на силно натоварени повърхности в помещения, в които честото почистване е 
необходимост. Използва се и за защита на резервоари за питейна вода, реконструкция на 
фаянсови плочки, ремонт на бани и др. Характеризира се с отлична устойчивост на вода, 
притежава твърд филм с висок гланц и е непропусклив за СО2. Съотношение на смесване 
(компонент А : компонент Б) – 5:1. 

Hidroepoxi импрегнация - база    92101000  

Опаковка 1 kg, 5 kg, 10 
kg 

Hidroepoxi втвърдител    92100707  

Опаковка 0,2 kg, 1 kg, 2 
kg 

Hidroepoxi импрегнация 
Hidroepoxi боя Система 

1.1.6.    Специализирани покрития 

   Poliflor green 92601060D  

Интериорна боя за стени и тавани, устойчива на растежа на плесен. Препоръчва се за 
употреба в помещения с повишена концентрация на водни пари като кухни и бани. 
Характеризира се с висока устойчивост на плесен, отлична паропропускливост, много 
добра покривност, матов вид на филма, приятен плодов аромат и устойчивост на мокро 
триене. При замърсявания на повърхностния филм, същият може да бъде почистен с 
влажна гъба или кърпа. 

   Poliflor тонер 04…14  

Оцветител за тониране на интериорни бои от сериите Poliflor и Megapol. Преди употреба, 
разклатете добре. Чрез добавяне на съответния оцветител (максимум 100 мл за 15 л 
опаковка) може да получите широка гама пастелни нюанса. Предлага се в 8 стандартни 
цвята – охра, жълт, син, черен, червен, кафяв, зелен и оранжев.  

Опаковка 0,1 l 
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Опаковка 

 

 
2 l, 5 l, 10 l ili ili 

 
Система 

 

Poliflor фунгициден препарат 
Poliflor импрегнация 

Poliflor green 
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1.1. Бои, импрегнации и шпакловки 

 

   Chromopal FF 92501000  

  Боя на база водна дисперсия на акрилатни кополимери с фунгицидна добавка за защита от 
плесен. Препоръчва се за употреба в силно натоварени зони като производствени 
помещения от хранително-вкусовата промишленост – пивоварни, млекопреработвателни и 
месопреработвателни дружества, съхранение и работа с плодове и зеленчуци и др. 
Подходяща е и за защита на стени и тавани в санитарни помещения на болници, училища, 
казарми и др. Устойчива е на мокро триене, лесна е за поддръжка, безвредна за хора и 
животни, притежава дълготрайно фунгицидно действие против растеж на микроорганизми 
и плесен. Има сертификат хранително-вкусова промишленост.  

   Poliflor пуролит 93901000D  

  Боя на база акрилни смоли в органичен разтворител за поправка на вътрешни стени, върху 
които има следи от никотин или други водоразтворими петна. Притежава висока 
покривност и изсъхва бързо, което позволява, след обработка на ремонтираните зони, 
преминаване към цялостно боядисване на повърхността със съответните дисперсионни 
покрития. Предлага се в бял цвят. Не е необходимо допълнително разреждане. 

   Signolit бял 96801000  

Боя за хоризонтална пътна маркировка на база акрилни смоли в органичен разтворител. 

Предлага се в бял цвят. 

Опаковка 0,75 
l 

ili ili 

   Vinilux EP боя за басейни  

Двукомпонентна боя на база комбинация от винил, епоксид и полиамин за защита на 
повърхности от бетон в плувни басейни. Предлага се в син цвят или съгласно изискване 
от клиент. 

   91460300E  

ili 

   91400707E  
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Vinilux EP боя за басейни - компонент A 

 
Опаковка 

 

 
18,4 l, 7,5 l 

Vinilux EP втвърдител 

 
Опаковка 

 

 
2,5 l, 1 l  

 

 

  

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l 

Система 
Poliflor пуролит 

Всички видове интериорни покрития 

 

 
Опаковка 

 

 
15 l 

 
Система 

 

Poliflor фунгициден препарат 
Poliflor импрегнация 
Chromopal FF 

 

 

 



1.2. Сухи смеси и мазилки 

1.2.1.    Импрегнации в строителството 

   Chromofas импрегнация 906092010  

Импрегнация на база водна дисперсия на акрилни кополимери и специални добавки. 
Регулира абсорбиращата способност на минерални повърхности преди нанасяне на 
мазилки, вароциментови разтвори, изравняващи смеси, саморазливни подови смеси и 
други. Разрежда се с вода в съотношение 1:4. 

   Fasadex грунд 906093015D  

Универсален едрозърнест грунд на база водна дисперсия на акрилни кополимери за 
импрегниране на вътрешни и външни стенни повърхности преди нанасяне на всички 
видове мазилки от серията Fasadex. Нанася се върху бетон, минерални основи, 
фиброзимент, гипсови плоскости и др. Осигурява отлична адхезия и еднороден цвят на 
съответното завършващо покритие. Предлага се в бял цвят или съгласно изискване от 
клиент.  

1.2.2.   Смеси за изравняване и заглаждане на повърхности 

   Nivelit Z 101 906011010D  

Полимерна карбонатна маса за изравняване и заглаждане на вътрешни стени и тавани. 
Създава подходяща финна основа преди нанасяне на дисперсионни бои от сериите 
Poliflor и Megapol. Може да се използва и като основа преди поставяне на тапети или 
други декоративни материали. 
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Опаковка 

 

 
25 kg 

za 1mm 

 

 
Система 

 

Chromofas импрегнация 

Nivelit Z 101 

Интериорна боя или Fasadex минерална 
мазилка 

 

 

 
Опаковка 

 

 
8 kg, 25 kg ili 

 
Система 

 

Fasadex грунд 

Fasadex мазилка 

 

 
Опаковка 

 

 
1 l, 4 l ili ili 

 

 
Система 

 

1. Hidronivelit 1K или Hidronivelit 2K 

2. Fasadex Chromoterm FIX или Fasadex Chromoterm S или 

Fasadex Chromoterm 

3. Nivelit Z 101 или Nivelit EXTRA 205 

4. Nivelit PF или Nivelit PG 

5. Keramont икономик или Keramont стандарт или Keramont флекс или Keramont флекс 

специал 
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1.2. Сухи смеси и мазилки 

 

   Nivelit EXTRA 205 906022010D  

Бяла полимерна смес на циментова основа за изравняване и заглаждане на фасади или 
повърхности в интериора. Създава подходяща и финна основа преди нанасяне на 
декоративни фасадни бои или мазилки от сериите Fasadex и Megafas или преди нанасяне 
на дисперсионни бои от сериите Poliflor и Megapol. 

   Nivelit PF 906051010  

Саморазливна циментова смес за изравняване и заглаждане на подови повърхности от 
бетон или циментови замазки. Подходяща е за употреба в дебелини от 0,1мм до 5мм. 
Може да се използва и като основа преди залепване на паркет, керамика, текстил и други 
подобни. За интериорна употреба. 

   Nivelit PG 906052010N  

Бързосъхнеща саморазливна циментова смес за изравняване и заглаждане на подови 
повърхности в дебелини от 0,5мм до 30мм за един слой. Подходяща за употреба като 
финално покритие. Може да се използва в комбинация с инсталации за подово отопление. 
За интериорна и екстериорна употреба. 
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Опаковка 

 

 
20 kg 

za 1mm 

 
Система 

 

Chromofas импрегнация 

Nivelit PG 

Fasadex боя за бетон или Dekolit 20 аква или Hidroepoxi боя 

 

 

 
Опаковка 

 

 
20 kg 

za 1mm 

 
Система 

 

Chromofas импрегнация 

Nivelit PF 

Fasadex боя за бетон или Dekolit 20 аква или Hidroepoxi боя 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg 

za 1mm 

 
Система 

 

Chromofas импрегнация 

Nivelit extra 205 

Фасадни и интериорни бои или Fasadex мазилка 

 

 



1.2. Сухи смеси и мазилки 

 

1.2.3. Строителни разтвори и лепила 

   Fasadex Chromoterm 906041012D  

Еластична полимер циментова смес с фибри за употреба в интериора и в екстериора. 
Подходяща за ръчно и машинно нанасяне. Използва се за залепване на 
топлоизолационни плочи от MW и EPS върху минерални основи и за последващо 
шпакловане на стъклофибърна мрежа преди нанасяне на завършващи декоративни 
мазилки. Продуктът е подходящ за употреба и като лепило – шпакловка за XPS. 

   Fasadex Chromoterm S 906041022D  

Полимер циментова смес за употреба в интериора и в екстериора. Подходяща за ръчно и 
машинно нанасяне. Използва се за залепване на топлоизолационни плочи от EPS върху 
минерални основи и за последващо шпакловане на стъклофибърна мрежа преди 
нанасяне на завършващи декоративни мазилки. 

 

   Fasadex Chromoterm fix 906041042D  

Полимер циментова смес за употреба в интериора и в екстериора. Подходяща за ръчно и 
машинно нанасяне. Използва се за залепване на топлоизолационни плочи от EPS върху 
минерални основи. 

   Keramont икономик 906034010D  

Противосвличащо лепило на циментова основа с удължено отворено време за работа 
клас С1ТЕ. Подходящо за залепване на керамика върху вертикални и хоризонтални 
повърхности в жилищни площи, санитарни помещения и др. 
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Опаковка 

 

 
25 kg 

za 2mm 

 
Система 

 

1. Chromofas импрегнация 

2. Hidronivelit 1K или Hidronivelit 2K 

3. Keramont economic 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg 

 
Система 

 

 
Строителен разтвор за лепене в Fasadex EPS топлоизолационни системи  

 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg 

Система Строителен разтвор за лепене и шпакловане в Fasadex EPS 
топлоизолационни системи  

 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg 

Система Строителен разтвор за лепене и шпакловане в Fasadex MW 
топлоизолационни системи  

 

 



1.2. Сухи смеси и мазилки 

 

   Keramont стандарт 906031010D  

Противосвличащо лепило на циментова основа с удължено отворено време за работа 
клас С1ТЕ. Подходящо за залепване на керамика върху вертикални и хоризонтални 
повърхности в интериора и в екстериора. Подходящо за употреба и като лепило за 
строителни елементи от газобетон и други подобни. 

 

   Keramont флекс 906033010D  

Подобрено противосвличащо циментово лепило клас С2Т. Подходящо за употреба в 
интериора и в екстериора върху хоризонтални и вертикални повърхности. Подходящо за 
залепване на слабо абсорбиращи материали, камък, плочка върху плочка и керамика 
върху подово отопление. 

   Keramont флекс специал 906035010D  

Подобрено противосвличащо циментово лепило с висока еластичност и удължено 
отворено време за работа клас С2ТЕS1. Използва се за залепване на всички видове 
керамика в интериора и в екстериора. Продуктът е особено подходящ за залепване на 
гранитогрес или за полагане на камък върху съществуващи настилки (керамика, мрамор и 
др.). Устойчив е на вода и на замръзване. Намира приложение при залепване на керамика 
на тераси, бани, басейни, подове с отопление и др.  
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Опаковка 

 

 
25 kg 

za 2mm 

 
Система 

 

1. Chromofas импрегнация 

2. Hidronivelit 1K или Hidronivelit 2K 

3. Keramont флекс специал 

 

 
Опаковка 

 

 
5 kg, 25 kg 

za 2mm 

 

 
Система 

 

 
1. Chromofas импрегнация 

2. Hidronivelt 1K или Hidronivelit 2K 

3. Keramont флекс 

 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg 

za 2mm 

 

 
Система 

 

 
1. Chromofas импрегнация 

2. Hidronivelit 1K или Hidronivelit 2K 

3. Keramont стандарт 

 

 

 



1.2. Сухи смеси и мазилки 

 

1.2.4.   Мазилки 

   Fasadex акрилна мазилка 906025…D  

Тънкослойна пастообразна декоративна мазилка на база дисперсия на акрилни 
кополимери за защита на фасади и стенни повърхности в интериора. Налична е в 
драскана – Z и влачена – R структури. Използва се като завършващ слой в 
топлоизолационни системи Fasadex EPS. Предлага се в бял цвят, широка гама пастелни 
нюанси и дълбоки тонове. 

 

   Fasadex силикатна мазилка 906027…D  

Тънкослойна пастообразна декоративна мазилка на база водна дисперсия на основата на 
калиево водно стъкло и акрилни кополимери за защита на фасади и стенни повърхности в 
интериора. Налична е в драскана – Z и влачена – R структури. Използва се като 
завършващ слой в топлоизолационни системи Fasadex MW и Fasadex EPS. Предлага се в 
бял цвят и широка гама пастелни нюанси. 

 

   Fasadex силиконова мазилка 906028…D  

Тънкослойна пастообразна декоративна мазилка на база водна дисперсия на силиконови 
смоли и акрилни кополимери за защита на фасади и стенни повърхности в интериора. 
Налична е в драскана – Z и влачена – R структури. Използва се като завършващ слой в 
топлоизолационни системи Fasadex MW и Fasadex EPS. Предлага се в бял цвят, широка 
гама пастелни нюанси и дълбоки тонове. 
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Опаковка 

 

 

 
1.5mm Z 2.0mm Z 1.5mm R 2.0mm R 2.5mm R 

25 kg oko 2,4kg/m2      oko 3,0kg/m2      oko 2,4kg/m2      oko 2,8kg/m2   oko 3,2kg/m2
 

 
Система 

 

 
Завършващ слой в Fasadex EPS и Fasadex MW топлоизолационни 
системи 

 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg oko 3,0kg/m2

 

 
Система 

 

 
Завършващ слой в Fasadex EPS и Fasadex MW топлоизолационни 
системи 

 

 

 
Опаковка 

 

 
25 kg oko 3,0kg/m2

 

 
Система 

 

 
Завършващ слой в Fasadex EPS топлоизолационни системи 
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1.2. Сухи смеси и мазилки 

 

   Megafas акрилна мазилка 906035…  

Тънкослойна пастообразна декоративна мазилка на база дисперсия на акрилни 
кополимери за защита на фасади и стенни повърхности в интериора. Налична е в 
драскана – Z и влачена – R структури. Използва се като завършващ слой в 
топлоизолационни системи. Предлага се в бял цвят, широка гама пастелни нюанси и 
дълбоки тонове. 

 

   Fasadex мозаик 906026…D  

Тънкослойна защитно-декоративна мазилка на база акрилна дисперсия и пигментирани 
кварцови гранули. Подходяща за употреба в интериора и в екстериора – долната част на 
фасади, маркиране около врати и прозорци, декорация на вътрешни стенни повърхности 
(камини и др) и други. Предлага се в две различни гранулации и десет стандартни цветови 
нюанса. 
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Опаковка 

 

 
25 kg 

 
Система 

 

Fasadex грунд 
Fasadex мозаик 

 

 
Опаковка 

 

 

 
1.5mm Z 2.0mm Z 2.0mm R 

25 kg oko 2,5kg/m2      oko 2,8kg/m2   oko 2,8kg/m2
 

 
Система 

 

Fasadex грунд 

Megafas акрилна мазилка 

 
   

 



1.2. Сухи смеси и мазилки 

 

1.2.5.   Продукти за хидроизолиране 

   Hidronivelit 1K 90606001  

Бързосъхнеща, еднокомпонентна, трайно еластична хидроизолираща течна мембрана за 
употреба в интериора. Използва се за хидроизолиране на стени итавани в бани, душови 
кабини, кухни и други преди нанасяне на керамични плочи. Не е подходяща за употреба като 
завършващ материал и трябва да бъде защитена с допълнителен твърд слой – най-често 
керамика или камък. 

   Hidronivelit 2K 906060..  

Двукомпонентна еластична циментова смес за хидроизолиране на повърхности в бани, 
душови кабини, тераси, басейни, покриви и други преди полагане на керамични плочи. 
Използва се и за хидроизолиране на бетонни резервоари и подземни конструкции, за 
защита на бетон и мазилки с пукнатини поради въздействието на агресивни атмосфери 
или вода, за защита на бетонни повърхности подложени на деформация при натоварване, 
за защита на инфраструктурни конструкции (пилони, носещи греди на железопътни 
прелези и др) против въздействието на СО2. Продуктът може да бъде използван и за 
защита на бетонни повърхности в контакт с морска вода и различни соли. 
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Опаковка 

 

9 kg - компонент A 
24 kg - компонент Б 

za 2 mm 

 
Система 

 

Chromofas импрегнация 

Hidronivelit 2K 

Keramont флекс или Keramont флекс специал 

 

 
Опаковка 

 

 
7 kg, 25 kg 

za dva sloja 

 
Система 

 

Chromofas импрегнация 

Hidronivelit 1K 

Keramont икономик или Keramont стандарт или Keramont флекс 
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Продукти за дърво 

Дървото, като вечен материал използван още от 

древността, ще има винаги важна роля в живота на 

хората за изработка на различни елементи в 

интериора или екстериора. Като възобновяем 

природен източник, дървесината притежава редица 

технически и екологични ползи в сравнение с други 

материали. Chromos обръща специално внимание 

на дървесината. В тази връзка сме разработили 

широка гама от продукти и системи за защита и 

декорация на дървесина и дървени изделия, сред 

които определено се открояват лаковете за паркет 

Chromoden. Високото качество, широкият избор от 

материали, дългогодишната традиция и 

изграденото доверие нареждат продуктите на 

Chromoden сред водещите в тази категория на 

европейския пазар. 

Потвърждение за това е признанието на Хърватската 

стопанска камара за качество (2004), както и правото за 

използване на оригиналния хърватски знак. Chromoden 

лакове за паркет са произведени съгласно световните 

тенденции и, в допълнение към получените признания в 

Хърватия, марката е спечелила и множество награди от 

международни изложения. 
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2.1. Лакове за паркет на база разтворител 

2.1.1.     Фугиращи смеси 

   Chromoden фугираща смес 95900114V  

Бързосъхнеща, еднокомпонентна, безцветна смес на база висококачествено свързващо 
вещество за запълване на пукнатини, фуги и дефекти на дървени подови настилки 
(паркет) преди нанасяне на полиуретанови или други завършващи лакове. 

Опаковка 1 l, 4 l, 10 
l 

2.1.2. Материали за подготовка на повърхността 

   Chromoden импрегнация 95900111V  

Бързосъхнеща, еднокомпонентна, безцветна импрегнация на база висококачествени 
смоли за употреба в системата за повърхностна обработка на дървени повърхности 
преди нанасяне на завършващи полиуретанови или други лакове. Запазва естествения 
цвят на дървото за дълго време. Подходящ за употреба при екзотична дървесина или при 
ремонт на стари подови повърхности от дърво. 

Опаковка 1 l, 4 l, 10 
l 

ili 

   Chromoden гел за фуги 95900112  

Еднокомпонентнен, бързосъхнещ, безцветен гел на база висококачествени смоли за 
запълване на пукнатини, фуги и дефекти върху чисти дървени или вече лакирани 
повърхности. Подходящ за употреба, когато искаме да запазим естествения цвят на 
дървесината.  

Опаковка 1 l, 5 l 
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2.1. Лакове за паркет на база разтворител 

2.1.3.    Лакове за паркет 

   Chromoden 2K PU грунд за паркет 99400301D/99400777D  

Полиуретанов, двукомпонентен, безцветен грунд за паркет със специални добавки за 

употреба като базисен слой в система за защита и декорация на дървени подове 

Chromoden. 

Опаковка 1+1 l, 4+1 l, 10+10 
l 

   Chromoden 2K PU лак за паркет с висок гланц **  

Полиуретанов, двукомпонентен, безцветен завършващ лак за паркет с висок гланц. 
Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени 
подови настилки, когато искаме да постигнем висок гланц на защитното покритие.  

1+1 l, 4+1 l, 10+10 l 

Площ: 1m2, 10m2, 20m2
 

Опаковка 

   Chromoden 2K PU лак за паркет с гланц мат / полумат   

Полиуретанов, двукомпонентен, безцветен завършващ лак за паркет с гланц мат / 
полумат. Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други 
дървени подови настилки, когато искаме да постигнем гланц мат / полумат на 
защитното покритие. При специфични работни условия (висока температура, голяма 
площ, малък брой изпълнители) препоръчваме допълнително разреждане с до 10% 
забавител Chromoden. 

 
1+1 l, 4+4 l, 10+10 l Опаковка 

   Chromoden 2K PU лак за паркет с гланц екстра мат **  

Полиуретанов, двукомпонентен, безцветен завършващ лак за паркет с гланц екстра 
мат. Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени 
подови настилки, когато искаме да постигнем гланц екстра мат на защитното покритие. 
При специфични работни условия (висока температура, голяма площ, малък брой 
изпълнители) препоръчваме допълнително разреждане с до 10% забавител Chromoden. 
забавител. 

 
Опаковка 1+1 l, 4+4 l, 10+10 

l 

   Chromoden 2K PU лак за паркет с гланц мат ŠD **  

Полиуретанов, двукомпонентен, безцветен лак за паркет в съответствие с DIN 18032 или 
EN 14904 и EN 13036-4. Продуктът е подходящ за употреба в спортни зали за различни 
видове спорт на закрито. Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет 
и други видове подови настилки, когато има изисквания за нисък гланц на защитното 
покритие и по-високо съпротивление при хлъзгане / приплъзване върху повърхността. 
Необходимо е използването на до 10% Chromoden забавител. 

Pakiranje 10+10 l 
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2.1.4. Оцветяване на паркет 

   Chromoden transparent (1K) 959…4  

Полиуретаново, еднокомпонентно полупрозрачно основно покритие с 
висококачествени пигменти за оцветяване на паркет и други дървени настилки преди 
нанасяне на завършващи лакове за паркет Chromoden. Предлага се в 12 стандартни 
нюанса. 

Опаковка 1 l ili 

2.2.1.    Фугиращи смеси 

   Chromoden аква фугираща смес F 22 99300114D  

Бързосъхнеща, еднокомпонентна, безцветна смес на база свързващо вещество на 
водна база за запълване на пукнатини, фуги и дефекти на дървени подови настилки 
(паркет) преди нанасяне на полиуретанови или други завършващи лакове. 1 л/8-15 m2 

Опаковка 5 l 

2.2.2. Материали за подготовка на повърхността 

   Chromoden аква гел за фуги G 29 99300112D  

Еднокомпонентнен, бързосъхнещ, безцветен гел на водна база за запълване на фуги и 
дефекти върху дървени повърхности. Подходящ за употреба, когато искаме да запазим 
естествения цвят на дървесината. 1 л/15-20 m2 

Опаковка 1 l 

2.2.3. Лакове за паркет 

   Chromoden аква акрилен грунд за паркет  AC-P 40   99300302D  

Акрил-полиуретаново, еднокомпонентно, безцветно основно покритие на водна база. 
Използва се като базисен слой в система за защита и декорация на дървени подове 
Chromoden аква 1К акрил, Chromoden аква 1К и 2К PU. Предотвратява настръхването на 
дървесината, запълва отлично пори и по-малки фуги, притежава висока твърдост и 
абразивна устойчивост. 1 л/10-12 m2

 

Опаковка 5 l 
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2.1.  Лакове за паркет на база разтворител 

2.2.  Лакове за паркет на водна база 
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   Chromoden аква 1K лак за паркет AC 190 с висок гланц      99300690D  

Еднокомпонентен, акрил-полиуретанов завършващ лак с висок гланц на водна база. 
Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени настилки 
в помещения с ниско до средно натоварване. Лесен за поддръжка и устойчив на 
почистващи препарати.  

Опаковка ili 5 l 

Chromoden аква 1K лак за паркет AC 160 с гланц полумат 99300375D 

Chromoden аква 1K лак за паркет AC 140 с гланц мат 99300330D 

Еднокомпонентен, акрил-полиуретанов завършващ лак с гланц полумат / мат на водна 
база. Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени 
настилки в помещения с ниско до средно натоварване. Лесен за поддръжка и устойчив 
на почистващи препарати.  

 

Опаковка ili 5 l 

   Chromoden аква 1K PU грунд за паркет PU-P 70    99300301D  

Полиуретаново, еднокомпонентно, безцветно основно покритие на водна база. Използва 
се като базисен слой в система за защита и декорация на дървени подове Chromoden 
аква 1К и 2К PU завършващи лакове. Запазва естествения вид на дървесината. 
Предотвратява настръхването на дървесината, запълва отлично пори и по-малки фуги, 
притежава висока твърдост и абразивна устойчивост. 

Опаковка 1 l, 5 l 

   Chromoden аква 1K лак за паркет PU 390 с висок гланц 99300590D  

Еднокомпонентен, полиуретанов завършващ лак с висок гланц на водна база. Използва 
се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени настилки в 
помещения с ниско до средно натоварване. Характеризира се с изключително висок 
гланц, много здрав и устойчив на надраскване защитен филм. 

 

Опаковка 1 l, 5 l ili 
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2.2. Лакове за паркет на водна база 
 



Chromoden аква 1K лак за паркет PU 360 с гланц полумат 99300370D 

Chromoden аква 1K лак за паркет PU 340 с гланц мат 99300340D 

Еднокомпонентен, полиуретанов завършващ лак с гланц полумат / мат на водна база. 
Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени 
настилки в помещения с ниско до средно натоварване. Характеризира се с нисък 
гланц, много здрав и устойчив на надраскване защитен филм. 

 

Опаковка 1 l, 5 l 

Chromoden аква 2K лак за паркет PU 590 с висок гланц – компонент А 99300390D 

Chromoden втвърдител за PU 590 с висок гланц – компонент Б 99300717D 

Полиуретанов, двукомпонентен завършващ лак с висок гланц на водна база. Използва 
се за висококачествена защита и декорация на паркет и други дървени настилки в 
помещения със средно до високо натоварване. Характеризира се с висок гланц, много 
здрав и устойчив на надраскване защитен филм. 

 

Опаковка ili 18m2, 5+0,5 l, 1+0,1 l 

Chromoden аква 2K лак за паркет PU 560 с гланц полумат – компонент А 99300365D 

Chromoden втвърдител за PU 560 с гланц полумат – компонент Б 99300787D 

Chromoden аква 2K лак за паркет PU 540 с гланц мат – компонент А 99300350D 

Chromoden втвърдител за PU 540 с гланц мат – компонент Б 99300747D 

Chromoden аква 2K лак за паркет  PU 510 с гланц екстра мат – компонент А 99300310D 

Chromoden втвърдител за PU 510 с гланц екстра мат – компонент Б 99300707D 

Полиуретанов, двукомпонентен завършващ лак с гланц полумат / мат / екстра мат на 
водна база. Използва се за висококачествена защита и декорация на паркет и други 
дървени настилки в помещения със средно до високо натоварване. Характеризира се с 
нисък гланц, много здрав и устойчив на надраскване защитен филм. 

 

Опаковка 5 + 0,5 l, 1+0,1 l 

Chromoden аква 2K PUR лак за паркет за спортни зали          99300450 

Chromoden втвърдител за 2К PUR лак за паркет за спортни зали 99300727 

Полиуретанов, двукомпонентен, безцветен лак за паркет на водна база в съответствие 
с DIN 18032 или EN 14904 и EN 13036-4. Продуктът е подходящ за употреба в спортни 
зали за различни видове спорт на закрито. Използва се за висококачествена защита и 
декорация на паркет и други видове подови настилки, когато има изисквания за нисък 
гланц на защитното покритие и по-високо съпротивление при хлъзгане / приплъзване 
върху повърхността. Характеризира се с много висока механична и абразивна 
устойчивост 

 

Опаковка 5 + 0,5 l 42 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

2.2. Лакове за паркет на водна база 

 



Chromoden аква 2K грунд за паркет PU-P – компонент А 99300300D-05 

Chromoden втвърдител за грунд за паркет PU-P – компонент Б 99300700D-005 

Полиуретаново, двукомпонентно основно покритие на водна база. Използва се като 
базисен слой в система за защита и декорация на дървени подове Chromoden аква 1К 
и 2К PU завършващи лакове. Запазва естествения вид на дървесината, запълва 
отлично пори и по-малки фуги, притежава висока твърдост и абразивна устойчивост. 

 

Опаковка 5 + 0,5 l 
jedan sloj 

2.3. Спомагателни средства 

   Chromoden забавител 99400949D  

Смес на база разтворител за забавяне съхненето на Chromoden лакове за паркет с гланц 

полумат / мат. Препоръчва се за употреба в специфични работни условия като висока 

температура, голяма площ и други. Подобрява разливната способност на защитните 

покрития. 

Опаковка 1 l, 4 l 

   Chromoden забавител S 99400979D  

Подобрява разливната способност на Chromoden лакове за паркет с висок гланц. 
Предотвратява появата на мехурчета при работа в по-висока температура, ниска 
влажност, голяма площ или при нанасяне на покритията с валяк (не е препоръчително за 
покритията с висок гланц). 

Опаковка 1 l 

   Chromoden средство за почистване 99400919  

Разтворител за почистване на лаковобояджийски консумативи след употреба на продукти 
от серията Chromoden.  

Опаковка 1 l, 10 
l 
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2.2. Лакове за паркет на водна база 

2.3. Спомагателни средства 
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2.3. 

2.4. 

Спомагателни материали 

Строителство и дограма 

   Chromoden аква забавител 99300949  

Използва се като добавка (до 5%) за по-добра разливност към Chromoden лакове на 
водна база в условия на повишена температура, ниска относителна влажност или голяма 
площ. Не препоръчваме употребата му с Chromoden аква фугираща смес и Chromoden 
аква гел. 

Опаковка 0,25 l 

2.4.1.   Импрегнации за дърво 

   Megasan 97100515  

Фунгицидна, инсектицидна, безцветна импрегнация на база алкидни смоли в органичен 
разтворител за превантивна защита на дървесина и дървени изделия (дограма, подови и 
стенни повърхности и др.), които в последствие ще бъдат защитени с лазурни покрития 
или емайли. Продуктът е подходящ за интериорна и екстериорна употреба. 

   Chromocid 97100505  

Фунгицидна, инсектицидна, безцветна импрегнация за защита на вече нападната от 
насекоми и микроорганизми дървесина. Предотвратява повторната им поява. Използва 
се за защита на подпокривни дървени конструкции, панели, стълби и други. 

2.4.2. Грундове и китове за дърво 

   Chromolux грунд 93101001D  

Бял грунд на база алкидна смола, пълнители и пигменти. Използва се като базисен слой в 
система за защита и декорация на дървени строителни елементи и други изделия от 
дърво. 
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Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l ili 

jedan sloj 

Система 
Chromolux грунд 
Luxal 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l 

dva do tri sloja 

Система 
Chromocid 

Chromolux TON лазура или Chromolux TOP лак лазура 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 4 l 

Система 
Megasan 

Chromolux TON лазура или Chromolux TOP лак лазура 

 

  

 

 

 

 



2.4. Строителство и дограма 

   Luxal аква грунд за дърво 4801260.  

Грунд на водна база за защита на дървени строителни елементи и другу изделия от дърво. 
Продуктът е екологичен, нетоксичен и негорим. Предлага се в бял цвят. 

   Chromolux грунд N безцветен 96100151D  

Бързосъхнещ нитро безцветен грунд за обработка на фурнировани и масивни мебели. 

   Luxal грунд N 912…01D  

Бързосъхнещ грунд на база модифицирана алкидна смола за защита на дървени 
повърхности в интериора и в екстериора. Използва се в система преди нанасяне на 
бързосъхнещ завършващ слой Luxal N. Предлага се в сив и червено-кафяв нюанс. За 
дървени повърхности препоръчваме употребата на сив цвят.  

Опаковка ili 0,75 l, 2,5 l, 10 
l 

   Chromolux кит за дърво 93100818D  

Кит за дърво на база модифицирана синтетична смола с добавени пълнители и пигменти. 
Използва се за поправка на дефекти или заглаждане на дървени повърхности. Предлага се 
в бял цвят. 

Опаковка 0,5 kg, 0,9 
kg 

   Chromolux аква кит за дърво 9310.616D  

Кит за дърво на база акрилна дисперсия, пълнители и пигменти. Използва се за 
запълване на дефекти и заглаждане на дървени повърхности преди нанасяне на 
завършващи покрития. Предлага се в четири стандартни нюанса – бял, смърч, бук и дъб. 

Опаковка 0,35 kg, 0,75 
kg 
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Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l ili 

jedan sloj 

Система 
Chromolux грунд N безцветен 
Chromolux N 

 

 
Опаковка 

 

 
0,65 l, 2,5 l ili ili 

jedan sloj 

Система 
Luxal аква грунд за дърво 
Luxal аква 

 

 

 



2.4. Строителство и дограма 

2.4.3. Лазурни покрития, лакове и емайли 

   Luxal 953…D  

Универсален емайл на база алкидни смоли. Използва се като завършващ слой в система 
за защита и декорация на дървени повърхности в интериора и в екстериора. Предлага се 
в 20 стандартни нюанса (висок гланц и мат за черно и бяло). 

   Luxal аква 4801….  

Универсален емайл на водна база за защита и декорация на дървени повърхности в 
интериора и в екстериора. Продуктът е екологичен, нетоксичен и негорим. Предлага се в 
13 стандартни нюанса (висок гланц и мат за черно и бяло). 

 

   Luxal N 912…D  

Бързосъхнещ емайл на база модифицирана алкидна смола и органични разтворители. 
Използва се като завършващ слой в система за защита и декорация на фурнировани и 
масивни мебели. Предлага се в 12 стандартни нюанса. 
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Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l, 10 l ili 

Система 
Luxal грунд N 
Luxal N 

 

 
Опаковка 

 

 
0,65 l, 2,5 l ili ili 

 
Система 

 

Luxal аква грунд за дърво 
Luxal аква 

 

 
Опаковка 

 

 
0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l ili ili 

Система 
Chromolux грунд 
Luxal 

 

 

 



2.4. Строителство и дограма 

  Tablin 934…00  

Специализирано покритие на база комбинация от алкидни смоли и органични 
разтворители за защита и декорация на черни дъски, маси за тенис и други дървени 
повърхности. Може да се нанася и върху стенни повърхности. Предлага се в зелен и 
черен цвят с гланц мат. 

   Chromolux лак за лодки 96900190D  

Безцветно покритие с висок гланц на база комбинация от алкидни смоли за защита на 
дървени повърхности, изложени на висока влажност и лоши атмосферни условия. 
Използва се както за защита на нова дървесина, така и върху стари повърхности, вече 
обработени с безцветни или полупрозрачни покрития на база разтворител. 

Опаковка ili 0,2 l, 0,75 l, 2,5 
l 

   Chromolux N 96100…D  

Бързосъхнещ нитро лак за защита и декорация на дървени или метални повърхности в 

интериора. Предлага се в 3 различни гланца – висок гланц, полумат и мат. 

48 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l ili 

Система 
Chromolux грунд N безцветен 
Chromolux N 

 

 
 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l ili ili 

Система 
Chromolux грунд 
Tablin 

 

 

 



2.4. Строителство и дограма 

   Chromolux TON 971…03D  

Тънкослойно лазурно покритие на база алкидни смоли и органичен разтворител. 
Използва се за защита и декорация на дървени повърхности в интериора и в екстериора 
(ламперия, огради, парапети др). Структурата на дървесината остава видима. Предлага 
се в 12 стандартни нюанса (и зелено при запитване). Отделните цветове могат да бъдат 
смесвани в различно съотношение, което позволява добиване на индивидуален нюанс. 
Защитената повърхност е полуматов вид. 

   Chromolux TOP 978…33D  

Дебелослойно лазурно покритие на база алкидни смоли и органичен разтворител за 
дълготрайна защита и декорация на дървени повърхности, изложени на сурови 
климатични условия (прозорци, врати, сачаци и др). Структурата на дървесината остава 
видима. Предлага се в 12 стандартни нюанса (и зелено при запитване). Отделните 
цветове могат да бъдат смесвани в различно съотношение, което позволява добиване на 
индивидуален нюанс. Защитената повърхност е с копринен гланц. 
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Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l, 5 l 

Система 
Megasan 

Chromolux TOP лак лазура 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l, 5 l 

Система 
Megasan 

Chromolux TON лазура 

 

 

 



Продукти за метал 

Корозията е враг на металните конструкции, 

транспортните превозни средства, различни 

инструменти и множество други изделия 

направени от метал. Под термина корозия се 

разбира взаимодействието на металите с 

околната среда, което води до измерими промени 

в същите и съответно до тяхното разрушаване. 

Корозията намалява експлоатационния живот на 

металите, редуцира функционалната им 

използваемост и увеличава риска от 

преждевременно износване. Целта на 

корозионната защита е консервираща – намалява 

скоростта на развитие на корозия и увеличава 

експлоатационния живот на металите. 

В зависомост от изискванията за конкретната 

метална повърхност Chromos може да 

предложи широка гама от продукти за защита и 

декорация на метал под серията на база 

разтворител Luxal и под екологичната серия на 

водна база Luxal аква.  

Широката палитра предлагани цветове вдъхват 

нов живот на металните повърхности и правят 

заобикалящата среда да изглежда много по-чрка и 
интересна. 
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  3.0. Продукти за защита и декорация на метал 

3.1. Грундове 

   Luxal грунд 950…51D  

Антикорозионнен грунд на база модифицирана алкидна смола и корозионни пигменти за 
защита на повърхности от желязо и стомана, които не са изложени на постоянно водно 
натоварване. Предлага се в сив и окдидено-червен нюанс. 

   Luxal грунд рапид 946…01H  

Бързосъхнещ антикорозионнен грунд на база фенол модифицирана алкидна смола и 
корозионни пигменти за защита на повърхности от желязо и стомана. Предлага се в сив и 
окдидено-червен нюанс. 

 

   Luxal свързващ грунд – компонент A 91619611D  

Двукомпонентен реактивен грунд за защита на немагнитни метали, техните сплави и 
поцинковани повърхности. Отлична адхезия към основата. Предлага се в жълтеникав 
нюанс с нисък гланц. 

   Luxal аква грунд за метал 943..511A  

Грунд на база водоразтворими смоли и за защита на повърхности от желязо и стомана. 
Предлага се в сив и окдидено-червен нюанс. Притежава отлични антикорозионни 
качества. 
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Опаковка 

 

 
0,75 l ili ili 

Система 
Luxal аква грунд за метал 
Luxal аква 

 

 
Опаковка 

 

 
0,77 l ili 

Luxal свързващ грунд - компонент Б   91600717D  

Опаковка 0,23 l 

 
Система 

 

Luxal свързващ грунд A / Luxal свързващ грунд Б 

Luxal грунд или Luxal грунд рапид 
Luxal 

 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l ili ili 

Система 
Luxal грунд рапид 
Luxal 

 

 
Опаковка 

 

 
0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l ili ili 

Система 
Luxal груд   
Luxal 

 

 



3.0. Продукти за защита и декорация на метал 

  

   Luxal грунд N 912…01D  

Бързосъхнещ антикорозионнен грунд на база модифицирана алкидна смола за защита на 
повърхности от желязо и стомана. Използва се като базисен слой преди нанасяне на 
бързосъхнещ емайл Luxal N. Предлага се в сив и окдидено-червен нюанс 

* само за поцинковани повърхноси, алуминий и мед 

3.2. Емайли 

   Luxal 953…D  

Универсално антикорозионно покритие на база алкидна смола. Използва се като 
завършващ слой в система за защита и декорация на повърхности от желязо и стомана. 
Предлага се в 20 стандартни нюанса (висок гланц и мат за черно и бяло). 

* само за поцинковани повърхноси, алуминий и мед 

   Luxal аква 4801….  

Универсален емайл на водна база за защита и декорация на повърхности от метал. 
Продуктът е екологичен, нетоксичен и негорим. Предлага се в 13 стандартни нюанса 
(висок гланц и мат за черно и бяло). 
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Опаковка 

 

 
0,65 l, 2,5 l ili ili 

 
Система 

 

Luxal аква грунд за метал 
Luxal аква 

 

 
Опаковка 

 

 
0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l ili ili 

 
Система 

 

Luxal свързващ грунд A / Luxal свързващ грунд Б* 

Luxal грунд или Luxal грунд рапид 
Luxal 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l, 10 l ili 

 
Система 

 

Luxal свързващ грунд A / Luxal свързващ грунд Б* 
Luxal грунд N 

Luxal N 

 

 

 



  3.0. Продукти за защита и декорация на метал 

 

   Luxal емайл за радиатори 95301090D  

Завършващо алкидно покритие за радиатори и тръби от отоплителни инсталации. 
Произвежда се в бял цвят с висок гланц. Притежава отлични механични характеристики – 
еластичност и твърдост. 

* само за поцинковани повърхности, алуминий и мед 

   Luxal миокс 9539…0D  

Завършващо покритие на база алкдини смоли със съдържание на железен оксид за 
защита и декорация на повърхности от желязо и стомана. Придава метален блясък на 
повърхността. Предлага се в 2 стандартни нюанса – черен и сребърен. 

* само за поцинковани повърхности, алуминий и мед 

   Luxal термо 954….10D  

Температуроустойчиво покритие за защита и декорация на метални повърхности като 
камини, печки, кюнци и други. Предлага се в два цвята – сребърен, устойчив до 400 
градуса (не препоръчваме допълнително разреждане), и черен, устойчив до 350 градуса 
(препоръчваме разреждане преди употреба). Нанася се върху добре почистени и 
обезмаслени повърхности. 

   Luxal N 912…D  

Бързосъхнещ емайл на база модифицирана алкидна смола и органични разтворители. 
Използва се като завършващ слой в система за защита и декорация на повърхности от 
метал. Предлага се в 12 стандартни нюанса. 

 

* само за поцинковани повърхности, алуминий и мед 

55 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l, 2,5 l, 10 l ili 

 
Система 

 

Luxal свързващ грунд A / Luxal свързващ грунд Б* 
Luxal грунд N 

Luxal N 

 

 
Опаковка 

 

 
0,20 l, 0,75 l ili 

Система Luxal термо 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l 

 
Система 

 

Luxal свързващ грунд A / Luxal свързващ грунд Б* 

Luxal грунд или Luxal грунд рапид 
Luxal 

 

 
Опаковка 

 

 
0,75 l ili ili 

 
Система 

 

Luxal свързващ грунд A / Luxal свързващ грунд Б* 

Luxal грунд или Luxal грунд рапид 
Luxal 

 

 



3.0. Продукти за защита и декорация на метал 

  

3.3. Продукти за отстраняване на корозия и стари бои 

   Luxal Desol 90100636D  

Органично покритие на база разтворител за химическо отстраняване на стари бои и лакове 

от метални или дървени повърхности. 

Опаковка 0,75 
l 

   Luxal Fosidin 90100646D  

Ръждопреобразувател на база смес от неорганични киселини и органични разтворители за 

химическо отстраняване (пасивиране) на корозионни продукти от метални повърхности. 

Опаковка 1 l 

56 
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Лепила 
Лепилата са материали, които се използват за 

фиксиране на различни предмети или техните 

свързващи части чрез създаване на еластична 

връзка, която не се влияе от силите, които се 

опитват да разделят отделните повърхности. 

Добрата адхезия се постига чрез избор на 

правилното лепило в зависимост от типа на 

повърхностите. Няколко основни фактора 

трябва да бъдат взети под внимание при избор 

на подходящото лепило – добра адхезия към 

субстрата, възможност за увреждане на 

субстрата, порьозност на отделните материали 

и метод за нанасяне. Доброто залепване 

изисква още и правилна подготовка на 

повърхността и подходящи работни условия. В 

продуктовото портфолио на Chromos може да 

намерите широка гама от лепила подходящи за 

разнородна употреба, които ще задоволят 

нуждите и очакванията дори и на най-

взискателните клиенти. 
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4.0. Лепила 

4.1. Продукти за предварителна подготовка на основата 

   Chromoden PR 15 90505001N  

Импрегнация на база синтетични смоли и добавки за употреба върху абсорбиращи 
основи преди нанасяне на Chromoden D 110 или Chromoden D 111 лепила за паркет. 

   Chromoden PR 20 90505005  

Импрегнация на база синтетични смоли и добавки за употреба върху бетон или 
циментови основи преди нанасяне на Chromoden S 130 лепило за паркет. 

 

   Chromoden PR 24 90505006  

Импрегнация на база изоцианат за предварителна подготовка на основата преди 
нанасяне на Chromoden 2К лепила за паркет. 

 

   Chromoden PR 25 90505002  

Импрегнация на база изоцианат за предварителна подготовка на основата преди 
нанасяне на Chromoden 2К лепила за паркет. Подходяща за употреба върху циментови 
повърхности с по-висока влажност – до 3%. 
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Опаковка 

 

 
4 l 

Система 
Chromoden PR 25 

Chromoden PU 259 или Chromoden PU 260 или Chromoden E-PU 280 

 

 
Опаковка 

 

 
4 l 

 
Система 

 

Chromoden PR 24 

Chromoden PU 259 или Chromoden 
PU 260 или Chromoden E-PU 280 

 

 
Опаковка 

 

 
4 l 

Система 
Chromoden PR 20 

Chromoden S 130 

 

 

 
Опаковка 

 

 

 
5 l 

 

Система 
Chromoden PR 15 

Chromoden D 110 или Chromoden D 111 

 

 



4.0. Лепила 

 

Chromoden PR 35 90505003 - компонент A 

Chromoden PR 35 90505707 - компонент Б 

Двукомпонентна импрегнация на база епоксидни смоли без съдържание на разтворител. 
Подходяща е за употреба върху критични циментови основи с по-висока влажност (до 4%) 
преди нанасяне на Chromoden лепила за паркет. Използва се и за заздравяване на стари 
основи и за по-добра адхезия върху асфалтови подложки или върху стари лепила. 

4.2. Лепила за дървени подови настилки 

   Chromoden D 110 90503001  

Лепило на база поливинилацетатна дисперсия, пълнители и добавки за залепване на 
паркет с по-малки размери върху бетонни, циментови, дървени и други подобни 
абсорбиращи повърхности. 

   Chromoden D 111 90503002  

Лепило на база поливинилацетатна дисперсия, пълнители и добавки за залепване на 
ламинат или паркет с по-малки размери върху бетонни, циментови, дървени и други 
подобни абсорбиращи повърхности. 

 

   Chromoden S 130 90503007  

Лепило на база синтетични смоли и разтворители за залепване на ламинат, класически 
паркет или многослоен паркет върху абсорбиращи повърхности (бетон, цимент), 
саморазливни подови смеси, плоскости от ПДЧ и други. 
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Опаковка 

 

 
14 kg 

Система 
Chromoden PR 20 

Chromoden S 130 

 

 
Опаковка 

 

 
5 kg, 25 kg 

Система 
Chromoden PR 15 

Chromoden D 111 

 

 
Опаковка 

 

 
5 kg, 25 kg 

Система 
Chromoden PR 15 
Chromoden D110 

 

 
Опаковка 

 

6,5 kg - komponenta A 

3,5 kg - komponenta B 

Система 
Chromoden PR 35 

Chromoden PU 259 или Chromoden PU 260 или Chromoden E-PU 280 

 

 

 



4.0. Лепила 

 

Chromoden PU 259 - компонент A 90503011 

Chromoden PU 259 – компонент Б 90503737 

Двукомпонентно полиуретаново лепило на база реактивни смоли, пълнители и добавки. 
Използва се за залепване на всички видове паркет с по-големи размери върху 
абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности, върху естествен камък, керамика и метал. 
Съотношение на смесване 10:1. 

   Chromoden PU 260 90503.33  

Двукомпонентно полиуретаново лепило на база реактивни смоли, пълнители и добавки. 
Използва се за залепване на всички видове паркет с по-големи размери върху абсорбиращи 
и неабсорбиращи повърхности, върху естествен камък, керамика и метал. 

 

   Chromoden E-PU 280 90503.99  

Лепило на база реактивни смоли, пълнители и добавки. Използва се за залепване на 
всички видове паркет с по-големи размери, дървени плоскости, ламинат и паркет с по-
малки размери върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности, върху естествен 
камък, керамика и метал. 
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Опаковка 

 

 
Комплект 6,5 kg, 9,75 kg 

Система 
Chromoden PR 24 или Chromoden PR 25 
Chromoden E-PU 280 

 

 
Опаковка 

 

 
Комплект 6,9 kg, 11,5 kg 

Система 
Chromoden PR 24 или Chromoden PR 25 
Chromoden PU 260 

 

 
Опаковка 

 

9 kg, 5 kg - компонент A 

0,9 kg, 0,5 kg – компонент Б 

Система 
Chromoden PR 24 или Chromoden PR 25 
Chromoden PU 259 

 

 

 



4.0. Лепила 

 

4.3. Лепила за дърво 

   Unifix 90503004  

Универсално лепило на база комбинация от естествени и синтетични смоли. Използва се за 

залепване на PVC облицовки, текстил, коркови и винилови плоскости върху бетон, 

саморазливни подови смеси и други абсорбиращи повърхности. 

   Drvofix екстра 90501001  

Лепило на база поливинилацетатна дисперсия за залепване на изделия от масивна 
дървесина – столове, маси, панели, мебели и други. 

Опаковка 0,6 kg, 20 kg 

   Drvofix стандарт 90501010  

Лепило на база поливинилацетатна дисперсия за залепване на изделия от иглолистна 
дървесина. Използва се и за залепване на стиропор върху дървени повърхности. 

Опаковка 0,15 kg, 1 kg 
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Опаковка 

 

 
1 kg, 5 kg, 25 kg 

Система 
Chromoden PR 15 
Unifix 
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Разредители 

Разредителите са смес от разтворители, които се 
добавят към лаковобояджийските продукти 
преди тяхната употреба. Те регулират работния 
вискозитет на материалите, оказват влияние 
върху метода на нанасяне, играят важна роля в 
покривната и разливна способност на отделните 
покрития. Обикновено производителите на бои и 
лакове дават точни препоръки относно 
необходимото количество разредител, което 
трябва да бъде добавено към съответното 
покритие за достигане на оптимален работен 
вискозитет. 

 

В зависимост от типа на лаковобояджийския 
продукт, разредителите биват два вида. 
Водоразтворимите покрития се разреждат с 
вода, а тези на база разтворител със съответния 
препоръчан от производителя разредител. 
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5.0. Разредители 

   Luxal синтетичен разредител 99800919D  

Fasadex, Luxal, Luxal емайл, Luxal миокс, Luxal за радиатори, Chromolux лак за лодки, Tablin 

Опаковка 0,5 l, 1 l, 4 
l 

   Luxal нитро разредител 99800949D  

Luxal N, Luxal грунд N, Chromolux N, Chromolux грунд N, Luxal грунд рапид, Luxal термо 

Опаковка 0,5 l, 1 l, 4 
l 

   Разредител 8 99800989  

Signolit 

Опаковка 1 l 

   Разредител 10 99900919E  

Vinilux EP 

Опаковка 1 l, 4 l 

  Chromoden R 14 90500909  

За почистване на инструменти при работа с Chromoden S 130, Chromoden PU 260 и 
Chromoden E-PU 280. 

Опаковка 1 l, 4 l 
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Chromomix система 

 

 

Chromomix системата за оцветяване 
позволява бързо и прецизно 
производство на широка гама нюанси 
директно на местата, снабдени с 
тонираща система на Chromos. 

 

Ползите от Chromomix системата са 
високата точност дори при оцветяването 
на малки количества, възможност за 
възпроизводство на същия нюанс дори 
след дълъг период от време, възможност 
за създаване на еднакъв цвят на продукти 
от различни сектори (дърво, метал, 
строителство), моментно ценообразуване 
на дадения продукт в зависимост от 
избрания цвят. 

 

Chromomix системата предлага повече от 
6000 цвята с най-високо качество и 
подбрани в съответствие с най-модерните 
тенденции в сектора. Chromomix 
системата се състои от базисен продукт, 
висококачествени пигменти, точна 
рецептура, каталог за избор на нюанс, 
тонираща машина и миксер за 
разбъркване. 
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Продуктите, които могат да бъдат 
тонирани на Chromomix системата 
са: 

Бази: 

• Poliflor миещ латекс 

• Fasadex 

„Готови“ продукти: 

• Luxal аква 

• Poliflor 

• Poliflor екстра 

• Poliflor миещ латекс - бял 

• Poliflor green 

• Megapol 

• Megafas аква 

• Fasadex 

• Fasadex силиконова боя - бяла 

• Fasadex еластик 

• Fasadex акрилна мазилка 

• Fasadex грунд 

• Fasadex силикатна мазилка 

• Fasadex силиконова мазилка 

Каталозите за избор на цвят са: 

• Chromomix 

• Fasadex exterior 

• Top Trend 

• RAL 
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Характеристики на BANCO (Corob) 
и D200 автоматични тониращи 
машини: 

• 16 цилиндъра 

• 2,5 l обем на цилиндъра 
• Минимално количество за тониране 

1/384 fl.oz. (0,08 ml) 
• размери 95 x 690 x 1300 mm 

• тегло 120 kg 
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Традиция, качество, разпознаваемост! 
 
Още от самото създаване на Chromos, продуктът с най-високо качество е това, 

което ни прави разпознаваеми. Качеството на нашите продукти гарантира както 

трайна защита, така и красиви цветове в хармония със заобикалящата среда. 

Chromos има за цел да създава само висококачествени продукти, което е 

потвърдено и от множеството спечелени награди и отличия от местни и 

междунарадни специализирани изложения. 

 

Опазването на околната среда е друг основен приоритет на Chromos. Важно е да 

се отбележи, че всички произведени в Chromos продукти са в съответствие с най-

строгите екологични стандарти. Минимизирането на вредните емисии е постигнато 

чрез създаване на екологични продукти на водна база с минимално съдържание на 

ЛОС. 

 

Нашите клиенти са и наши партньори. Ние в Chromos вярваме в индивидуални 

подход за намиране на решение към специфичните нужди и изисквания на всеки 

клиент.  

Референции
e 
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Референции 

Снимка 01. 
Благородството и красотата на 
дървесината са запазени и 
подчертани чрез защитна система: 
1x Megasan импрегнация 
2x Megaton лазура 

Снимка 02. 
Красотата на отминалите времена е 
запазена чрез епокси-полиуретанова 
защитна система, която предлага 
максимална трайност. 

Снимка 03. 
Метална ограда защитена с епокси-
полиуретанова защитна система: 
1x Chromal универсален грунд. 

2x Chromodur (ex Chromoden) сребро. 
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Референции 

Снимка 04. 
Музей Mimara в Загреб. Зградата е 
защитена с Fasadex силиконова боя. 

Снимка 05. 

Историческата градска кула в Риека. 

Фасадата е защитена с Fasadex 

синтетична боя. 
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Референции 

 

Снимка 06. 
Хърватският национален театър в 
Загреб. Сградата е защитена с 
Fasadex силиконова боя. 

Снимка 07. 
Градска вила в Савска Гора. 
Фасадата е защитена с Fasadex 
акрилна мазилка. 

Снимка 08. 
Промишлени и складови площи в 
Загреб. Фасадата е защитена с 
Fasadex акрилна мазилка. 
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Референции 

 

Снимка 09. 
Фамилна къща в Словония. 
Фасадата е защитена с Fasadex 
акрилна мазилка. 

Снимка 10. 
Хотел в Новиград. Фасадата е 
защитена с Fasadex акрилна мазилка в 
индивидуален червен нюанс. 

Снимка 11. 

Хотел в близост до Ровиня на 

Червеният остров. Фасадата е 

защитена с Fasadex акрилна 

мазилка. 
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Референции 

 

Снимка 12. 
Хотел в Умаг. Фасадата е 
защитена с Fasadex акрилна 
мазилка. 

Снимка 13. 

Детайл от предната част на къща в 

Осиек, защитен с продукти Chromos. 

Снимка 14. 
Хотел ZOO в Осиек. Фасадата е 
защитена с Fasadex акрилна мазилка. 
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Референции 

 

Снимка 15. 
Фамилна къща. Фасадата е защитена 
с Fasadex силиконова боя. 

Снимка 16. 
Трамвай в Загреб заитен с 
Chromodurom DS. 

Снимка 17. 
Защитна лаковобояджийска 
система от Sigma (произведена 
в Chromos). 
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Chromos boje i lakovi d.d. 

RadniËka cesta 173, 10000 Zagreb, Hrvatska 

Tel.:  +385 1/ 2410  666 

Fax.: +385 1/ 2405 514, 2405 515 

E-mail: chromos@chromos-bil.hr 

Web: www.chromos-bil.hr 

Chromos boje i lakovi d.d. 

Radnička cesta 173 D, 10000 Zagreb, Hrvatska 

Tel.:   +385 1 2410 666 

Fax.:  +385 1 2405 531, 2405 512, 6055 453 

E-mail: chromos@chromos-bil.hr    

Web: www.chromos-bil.hr 

Член на European Helios 

Group  

 

ДИКСИ ООД 

Гр. Габрово 5300 

Бул. Столетов 127 

Тел: +359 0 66 800 992 

Моб: +359 0 888 706747 

E-mail: dixi.decorative@gmail.com 

Web: www.dixi-bg.com 
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