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113-000 КРЕДИ,   ГИПСОВЕ,   КАМЕННИ  БРАШНА,  ПЯСЪЦИ , 

ФАЗЕРИ, МЕТАЛНИ  ПРАХОВЕ,  СМАЛТ   И  ДР.  ПЪЛНИТЕЛИ 
58000 Шампанска  креда 

по-мека от 
Болонската 

Калциев карбонат, бяла. CaCO3 от черупките на морски фосили.  

Естествена креда  ETIQUETTE VIOLETTE 
Позната още като : S.Giovani  бяла,  Испанска  бяла и т.н. 

  0,5  кг. Доставчик от Франция -  от мината  "Les Mothées"  7.50 лв. 

  1  кг. Изключително бяла 13.80 лв. 

  10  кг. За левкас, мазилки, шпакловки, боя, др. 81 лв. 

  25  кг.  150 лв. 

58100  Креда  от  Болоня Италианска – калциев сулфат, бяла. 30 - 40µ   CaSO4  

  0,5  кг.  9 лв. 

  1  кг.  15,90 лв. 

  10  кг.  138 лв. 

  25  кг.  291 лв. 

58150 Креда  от  Болоня Много  лека  -  с  обем  двоен  на  нормалната  № 58100 

  1  кг. Италианска  50 - 60 µ 21,90 лв. 

  10  кг.  198 лв. 

  25  кг.  480 лв. 

58158 Белгийска  креда Естествена креда от морски фосили на прах,  екстра  мека  

  1  кг.  18 лв. 

  10  кг.  168 лв. 

58010 Креда от остров Rügen Немска естествена утаечна креда от морски фосили    ~ 40 µ   

  1  кг.  12 лв. 

  10  кг.  78 лв. 

1121615 Креда  от  Болоня Eкстра  качество,  най-чиста,   внос  от   Италия 

  1  кг.  24 лв. 

  5  кг.  99 лв. 

 Студен готов грунд 

от креда за позлата 

На прах !         Готов  кредов  трунд  за полагане ! 

Предимства на студения кредов грунд  : 

- Грундът е готов за употреба, без необходимост от добавка на 

туткал. 

- Човек употрабява колкото му потрябва.  
- Останалият грудн в отворената опаковка не се разваля. 

- Позволява  доставка при минус температури 

Как да приготвим грунда : 

- В дестилирана вода  изсипваме кредовия грунд в съотношение  

Вода : Грунд  1 : 1,5 

- Разбъркваме леко, оставяме го за малко и отново го разбъркваме – 

вече е готов за полагане  на 1. пласт 

- За добра основа на позлата са необходими мин. 5 – 6 пласта грунд 

- Всеки пласт трябва много добре да изсъхне 

- Заглаждаме след нанесени 2-3 пласта с шкурка  

- Точно описание прудружава опаковките с готовия груд 

- Кутията с грунда  трябва да стои винаги затворена 

  250 гр  33 лв. 

  0,5 кг  60 лв. 

58162 Каменна  креда Много  фина, бяла   ~ 4 µ !   

  1  кг.  12 лв. 

  10  кг.  69 лв. 

58180 Креда  от  Виченца Италианска,   chamois,   каменна  креда. 

  1 кг.  15.90 лв. 

  10 кг.  136 лв. 

58190 Креда  от  Сарти Италия.  Сива,  каменна  креда   

  1 кг.  15 лв. 

  10 кг.  92 лв. 

58191 Креда от  Сарти Италия.  Жълтеникава, каменна креда 

  1 кг.  15,90 лв. 

  10 кг.  99,60 лв. 
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58200 Чина клей Англия ( алуминиев силикатов хидрат) бял.       AL2O3 .  2SiO2 .  2H2O 

  1 кг.  19,50 лв. 

  10  кг.  150 лв. 

58250 Каолин   жълтеникав,   бял  болус 

  1 кг.  15 лв. 

  10  кг.  132 лв. 

58300 Lenzin Смлян  натурален  /  естествен    гипс.   

  1 кг.  15 лв. 

  10  кг.  102 лв. 

  25  кг.  216 лв. 

58320 Annaline Мъртво  -  печен  гипс 

  1 кг.  12 лв. 

  10  кг.  87 лв. 

  25  кг.  180 лв. 

58340 Алабастър  гипс Не печен,  от смлян италиански алабастър. Приложим в скулптурата, за 

щукатура,  при  мазилки и  бои.  Дава  прозрачност  и  дълбочина. 

  1   кг.  15 лв. 

  10 кг.  120 лв. 

  25  кг.  222 лв. 

58343 Алабастър –модел  

гипс 

За   калъпи  и  модели,  0,04 - 0,2 мм.  Подбран,  много бял  и  чист. 

  1 кг.  12 лв. 

  10 кг.  69 лв. 

  25  кг.  111 лв. 

01121125 Gesso  alabastrino Гипс  за   калъпи  и  модели, 0,04 - 0,2 мм. Много бял  и  чист. 

  1  кг.   лв. 

  18   кг.   лв. 

 Kremenit 

                 
Kremenit е нетоксична формовъчна и ламинираща система, базирана на водни полимерни смоли и 

естествени минерални кристали,   който се втвърдява в изключително твърд, порцеланов материал, 

след като добавите вода. 

Kremenit се смесва с вода, Разбъркайте добре в продължение на 1 минута, 

работно време 6 минути,  твърд   след 10 минути, крайна якост  300 N / mm². 
1 кг прах:    250 мл вода =   0,6 л материал 

4 кг прах:  1000 мл вода =   2,4 l материал 

5 кг прах:  1250 мл вода =    3,0 л материал 

KREMENIT често може ефективно да замени полиестерни, полиуретанови и епоксидни смоли в 

различни приложения като: 

- архитектура 

- комплекти 

- изкуство 

- филми 

- форми и модели 

 ПРЕДИМСТВА : 

* Нетоксичен,  много слаба  миризма,  лесен за работа,  без разтворители,  добро качество на работа 

* Инструментите могат да се почистват с вода,  ниска екзодерма,  възможност за добавяне на  
   минерален или метален прах,  хомогенно оцветяване,  стабилност на размерите 

* Влагоустойчивост, издръжливост,  механична устойчивост,  огнеустойчивост 

* Значително увеличаване на живота на силиконовите форми 

* Отлично съотношение качество / цена,  без разтворител за почистване 

* Лесно оцветяване с прахообразни пигменти или оцветители на водна основа 

97510 Kremenit бял Бял  порцеланов  прах 
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  1 кг.  27 лв. 

  2, 50 кг.  66 лв. 

97520 Kremenit  теракота Прах  с червено-кафяв теракотен цвят.  

  1 кг.  30 лв. 

  2. 50 кг.  69 лв. 

  7 кг.  159 лв. 

  25 кг.  496 лв. 

58360 Scagliola Бързо – свързващ  италиански  гипс 

  1 кг.  15 лв. 

  10 кг.  120 лв. 

  25 кг.  222 лв. 

58400 Талк бял,  фин   

  1 кг.  12 лв. 

  10 кг.  108 лв. 

  25  кг.  246 лв. 

58420 Талк бял,  най – фин !   

  1 кг.  12 лв. 

  10 кг.  108 лв. 

  25  кг.  246 лв. 

58500 Мраморно  брашно От   Италия. Екстра бяло,  най-фино – с  големина на  зърното  под  32 μ.  

  1 кг.  11.40 лв. 

  10 кг.  78 лв. 

  25  кг.  108 лв. 

  50  кг.  150 лв. 

58520 Мраморно  брашно От  Италия. Екстра  фино – с  големина на  зърното около 32 μ.  

  1 кг.  11.40 лв. 

  10 кг.  48 лв. 

  25  кг.  81 лв. 

  50  кг.  120 лв. 

58540 Мраморно  брашно От  Италия. Средно- фино – с  големина  на зърното  около 90 μ.  

  1 кг.  11.40 лв. 

  10 кг.  48 лв. 

  25  кг.  81 лв. 

  50  кг.  120 лв. 

58560 Мраморно  брашно От  Италия. Грубо  – с  големина  на  зърното под  200 μ.  

  1 кг.  11.40 лв. 

  10 кг.  48 лв. 

  25  кг.  81 лв. 

  50  кг.  120 лв. 

58580 Мраморно  брашно От  Италия. едро  – с големина на зърното около  150 – 300 μ.  

  1 кг.  11.40 лв. 

  10 кг.  48 лв. 

  25  кг.  81 лв. 

  50  кг.  120 лв. 

Kremer Pigmente  предлага   сортимент от  31 вида  цветни, подбрани  италиански  мраморни брашна , грис  и  

пясък : бяли от Верона, жълти от Мори, кафяво – червени от Пруня, зелени  от  Алпите, корално розови, черни, 

кафяви от San Ambrogio   и  най-чисто бели от Карара. 

Тези брашна са идеални за направата на изляти форми. Чрез добавка на Araldit или SY 662 Por-A-Cast Mark 2, 

усилено забъркване, следващо печене и полиране се получават прекрасни форми, като наистина дялани от  

масивен  мрамор.  

Кристобалит  е особена форма на силициевата киселина  и се получава от кварцов пясък при високо-

температурна реакция. Той е чисто бяло покривен.  
Прилага се  за светли  шпакловки,  мазилки,  маркиране  на  пътища,  светли бои. 

58689 Кристобалит   брашно Най-финно, чисто  бяло,  полу- покривно.  С  размер  от  около  

8μ.  

  1 кг.  21 лв. 

  10 кг.  198 лв. 

  25  кг.  399 лв. 

  50  кг.  750 лв. 

58690 Кристобалит  брашно 0,01 – 0,1 мм. 
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  1 кг.             12 лв. 

  10 кг.  99 лв. 

  25  кг.  210 лв. 

58692 Кристобалит  пясък Чист силициев двуокис със  заоблени частици. Заради 
структурата си и голямата белота, той е подходящ за светещи 

и излъчващи светлина бои и мазилки.   0,3 – 0,9 мм. 

  1 кг.             12 лв. 

  10 кг.  99 лв. 

58692  25  кг.  210 лв. 

  250  кг.  1200 лв. 

58694 Кристобалит  пясък 0,1 – 1 мм.   

  1 кг.             12 лв. 

  10 кг.  99 лв. 

  25  кг.  210 лв. 

  250  кг.  1200 лв. 

Цветен  кристобалит 

Естествена  модификация  на  кварца.  Прилага  се  при   цветни (  светлинно  много  издържливи  )  мазилки,  

при  реставрацията  на  цветни  разтвори  за  зид  и  мазилка – главно  като  светлинно  и  устойчив  на  

химикалите  пясък !       0,5  -  1  мм.  µ  

58971 Кристобалит       жълт    

 Кристобалит       оранж    

 Кристобалит       пинк      

 Кристобалит       кафяво - червен      

 Кристобалит       светло  - зелен    

 Кристобалит       тъмно   - зелен       

 Кристобалит       светло - син    

 Кристобалит       смалтово  син    

  100  гр.  9,60 лв. 

  1  кг.  24 лв. 

  25  кг.  480 лв. 

58700 Blanc  fix Естествен  бариев  сулфат ( барит ) 

  1   кг.  12 лв. 

  10 кг.  102 лв. 

  25 кг.  210 лв. 

58720 Calcit Бял 

  1   кг.  12 лв. 

  10 кг.  99 лв. 

  25 кг.  150 лв. 

58740 Dolomit  

  1   кг.  12 лв. 

  10 кг.  99 лв. 

  25 кг.  150 лв. 

СТЪКЛЕНИ    БРАШНА   И   МЕТАЛНИ   ПРАХОВЕ 
59800 Стъклени  топченца  Са. Ø 0.5 мм. От рециклирано стъкло 

евентуално оцветени 
54 лв./кг 

59821 Стъклено  брашно  на  топченца 40 – 70 µ 54 лв./кг 

59822 Стъклено  брашно  на  топченца < 50 µ 54 лв./кг 

59830 Стъклени  топченца 0.5 – 1 мм. 36 лв./кг 

59831 Стъклени  топченца 150 – 210 µ       Финни 36 лв./кг 

59832 Стъклени  топченца 0 - 50 µ              Много финни 36 лв./кг 

59835 Стъклени  топченца 1.25 – 1.55 мм.  гладко – бляскащи    

За   рефлектиращи   стени  –  за  Диа-прожекции  

  1  кг.  54 лв./кг 

Стъклени   люспи  Произвеждат се от боросиликат по специална технология с дебелина от ca. 

4µ. Прилагат се за  направа на ”защитни брони”, екстремно намалявайки 

пропускането на газове или теч- ности – като противокорозионни мазилки, 

пристанищни съоръжения или при силнозамър-сяващи  производства. В арх. 

интериор се използват за направа на висококачествени мазилки, устойчиви 

на триене.  Консуматив : 250 – 500 гр. стъклени люспи на 1 л. 

59850 Стъклени  люспи Големи    600 µ    

  100  гр.  12 лв. 
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  500  гр.  48 лв. 

  1  кг.  78 лв. 

59851 Стъклени  люспи Средни    140 µ   

  100  гр.  12 лв. 

  500  гр.  48 лв. 

  1  кг.  78 лв. 

59852 Стъклени  люспи Финни       15 µ 

  100  гр.  12 лв. 

  500  гр.  48 лв. 

  1  кг.  78 лв. 

Шотландските кухи  стъклени топченца “Scotchlite” се произвеждат от алкално беден боро-силикат, което 

позволява забъркването им с цименти. Обемът им от 8 л. / кг. ги прави много икономични. С прибавка само от 

125 гр. / л. на кухинни стъклени топченца се преполовява специфичното теглно на мазилката.  

Те са идеалните топлинни изолатори.  

При  работа с  тях  да се носят  защитни  очила ,  не  се използват  бетоно-бъркачки  или  диспержирни  машини. 

59910 Scotchlite  K 1 Размер 46 – 200 µµ, за мазилки или шпакловки 

  100  гр.  18 лв. 

  1 кг.  169 лв. 

59920 Scotchlite   S  22 Размер 29 - 53µ,  за  тънки  лазури   или  инжектиращи  разтвори 

  100  гр.  18 лв. 

  1 кг.  169 лв. 

59960 Кухи сфери от 

фенолна паста PF 

 

Органични, кухи тъмно-кафяви фенол - топченца, изключително малки, 

химически инертни и механично стабилни. Размер 0.005 – 0.127 мм., спец. 

тегло 0.21 – 0.25 гр. / см³. Те намаляват решително теглото на 

мазилките / шпакловките / и са силно топло  изолиращи 

Покритие  от  15 – 20 мм.   намалява  също  изпарението   на  

течностите.   

  100  гр.  39 лв. 

  1 кг.  354 лв. 

59980 Вулканична  пепел Много  леката  и  безцветна  вулканична  пепел  служи  при  проблеми  с  

тежстта  на  мазилките  -  като  уплътнител / добавка  към  варови  и  други  

шпакловки,  като  топло – изолационна  добавка       1 л.  тежи  250  гр.     

  100  гр.  9,60 лв. 

  1 кг.  33 лв. 

  10  кг  300 лв. 

Метални   прахове  ( по  желание - в по-големи количества и  с други цеии ) 
54500  цинк, сивосребърен, фин 100  гр. 30 лв. 

54600  стоманени стърготини 100  гр. 12 лв. 

54610  сив чугунен прах 0 - 250µ, лесно ръждясва 100  гр. 12 лв. 

54630  прах  от  ковано желязо, черен 100  гр. 12 лв. 

54650  прах  от  неръждаема стомана 100  гр. 12 лв. 

54660  прах от   ново желязо, лесно ръждясва 100  гр. 12 лв. 

54700  прах от цинк за бои, PBk 16 100  гр. 12 лв. 

54800  прах от алуминий, фин 100  гр. 18 лв. 

54850  меден прах, фин 100  гр. 21 лв. 

54860  медна паста в бензин ( опаковка в съкло) 100  гр. 24 лв. 

54880  бронзов прах, тъмен, много фин, става за 

отливки  

 

 

100  гр. 24 лв. 

Метални   фолия 
87200 Цинково  фолио 50  см. широко ,    6.5 м. дълго,     (  3,25 м2. )  25μ дебело,  600 гр.  тежко 

За  реставрация,  за  брокат 

  1  м.  39 лв. 

  ролка  6,5  м. 180 лв. 

БРАШНА,   УПЛЪТНИТЕЛИ,    ПЛАСТИФИКАТОРИ,    ДОБАВКИ 

за  мазилки,  шпакловки,  компреси,  цветни  покрития,  направа  на  бои 
59700 Dralon Къс  фазер    4 мм. 

  100  гр.  12 лв. 

  500  гр.  48 лв. 
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  1  кг.  84 лв. 

59720 Dralon Къс  фазер     6 мм. 

  100  гр.  12 лв. 

  500  гр.  48 лв. 

  1  кг.  84 лв. 

59730 Полипропиленов  

плетен 

фазер   PPS 

Бяли  безцветни  влакна с  дължина от 18  мм.  Фазерът  е  водно -  и  
влагоустойчив. Идеален  за  шпакловки, замазки, разтвори, подови  замазки, 

гипсови  шпакловки.    Не е за инжектиране! 

С  висока  елстичност, стабилитет  против  пукнатини.  

  100  гр. 1 – 5 гр. / 1 л.   за   шпакловка 12 лв. 

  1  кг. 1 кг. / 1 м3        за  замазка 42 лв. 

  10  кг. 3 кг. / 1 м3           за  индустриален  под 408 лв. 

Arbocel  -  изискванията  за  защита  на  паметниците на к ултурата  и  на  техните собственици  се променят. 

Днес, повредените от  соли  стени  и  мазилки  не  се  разрушават,  а  обезсоляват  ! 

За  структурно  подобрение  на  обезсоляващите  компреси,    в  различни   качества  -   чисти  целулозни  фазери   

59750 Arbocel 

BC  1000 

Против пуктнатини. Подобряващ  структурата  целулозен фазер с  дълж. 

0,7 мм.  Възпрепятства  образуването на пукнатини в боите и мазилките, 

спира свличането  на  шпахтловките  и  намалява  поемането  на вода. 

  1  кг.  28,50 лв. 

  15  кг.  348 лв. 

59751 Arbocel   

PWC  500 

Против пукнатини. Възпрепятства  образуването на пукнатини в боите и 

мазилките, спира свличането  на  шпахтловките  и  намалява  поемането  на 

вода.  За направа на  гел – пасти.  Силно  набъбващи  целулозни  фазери 

  1  кг. От  0.4 – 0.8 мм  дължина  на  фазера 26,40 лв. 

  10  кг.  180 лв. 

59755 Arbocel  

BC 200 

 

за компреси 

за пасти 

Потвърден в практиката за  обезсоляващи компреси  фазер с дълж. 0,3 мм. 

Компресите се правят от :   
200 гр.  Arbocel ВС 200  и   1 кг. от  каменно брашно със способност на 

набъбване  ( като 58900 Bentonit или 58903 Attapulgit ) 

За  получаване на  пасти  за  реставрация  на  камък :  
250 - 300 гр.  Arbocel ВС 200   и   1 кг.   каменно брашно  

  1 кг.  28,50 лв. 

  20 кг.  465 лв. 

59770 Arbocel 

BWW  40 

Целулозно брашно от фазер с дълж. 200 µ. Добавка  за бои , като значително 

подобрява  здравината  на  покритието, матира  го,   и  намалява   

водопоемането  й.  

  1 кг.  28,50 лв. 

  17,5 кг.  405 лв. 

59792 Корково  брашно Добавка  за  кафяви,  топлоизолиращи,  устойчиви  мазилки.    

  1 кг. 0.1 – 0.5 mm. 36 лв. 

59900 Bentonit Уплътнител /  стъстител   за  маслени  бои 

  1 кг.  10,50 лв. 

  10  кг.  84 лв. 

  25 кг.  147 лв. 

59903 Attapulgit   

  1 кг.  15 лв. 

  22,6  кг. 1  чувал 306 лв. 

58920 Прах  от  кости Бял  прах.    Уплътнител  за  варови  разтвори  и  бои 

  100  гр.  6 лв. 

  1  кг.  33 лв. 

  10  кг.  270 лв. 

  25  кг.  540 лв. 

58935 Laponite ®  RD Прах,   уплътнител  за  водни  емулсии  със   силикатна  структура.   

  100  гр.  15 лв. 

  1  кг.  90 лв. 

  10  кг.  810 лв. 



7 

 

58940 Tixogel Сгъстител за маслени бои. Това е хим.променен Bentonit с висока способност 
на  разширение (набъбване). Бял – жълтеникаво - кафяв прозрачен прах. За 

оптимално сгъстяване са необходими  0,5 – 1%  отнесено към  боята.   Боята  

става  по- пастьозна -“ стои “,  не тече. 

5 гр. Tixogel се  смесват с  30 гр. балсамово терп. масло и се оставят  +  5 гр. 

етилов алкохол 

Рецепта за направа на маслени бои 

0,5% Tixogel  отнесено  към  пигмента, накрая  се  прибавя  1%  етилов 

алкохол 

  100  гр.  12 лв. 

  1  кг.  99 лв. 

  10  кг.  960 лв. 

58941 Алуминиев  хидроокис среден 

  100  гр.  8,40 лв. 

  1  кг.  42 лв. 

  10  кг.  390 лв. 

58942 Алуминиев  хидроокис фин   

  100  гр.  8,40 лв. 

  1  кг.  42 лв. 

  10  кг.  390 лв. 

58945 Пемза Sepolith.  На  много  фин  прах.  За  полиране. 

  100  гр.  8,40 лв. 

  1  кг.  39 лв. 

  9  кг.  240 лв. 

58950 Plastorit   Super Повишава  здравината  на  покритието,  възпрепятства  утаявянето  на  

пигмента/  пълнителя / кредата,   икономия  на  свързвател / дисперсия   Фин 

- до  12µ 

  100  гр.  8,40 лв. 

58950  1 кг.  21 лв. 

  10  кг.  210 лв. 

  25  кг.  510 лв. 

      

58954 Plastorit    OO Под   50 µ 

  100  гр.  8,40 лв. 

  1 кг.  21 лв. 

  10  кг.  210 лв. 

  25  кг.  510 лв. 

58960 Аluminiumsteart Бял, лек, мазен прах, който се разтваря в боята, без да я цветно  промени . 

Образува в боята  гел.   

Добавка от  съвсем малко  силно променя  течливостта  на  боята. 

Спира се капенето на боята. Замесват се ленено масло и Aluminiumsteart – от 

този концентрат  се  прибавя  към  готовата  боя. 

  100  гр.  8,40 лв. 

  1 кг.  39 лв. 

  10  кг.  360 лв. 

 СМАЛТИ 
  

     

     

     

     

 


