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PULVERKLEBER DX-5

FASERSPACHTEL DX-55

WEISS GRAU

WEISS

DAXOGRUND DX-10 WEISS GRAU
Малтер за машини - вар - цемент - Готов сув цементен малтер според ДИН18557 и спаѓа во групата ПII според 
ДИН 18550. Наменет за машинско и рачно малтерисување,  за внатрешни и надворешни површини. Daxogrund  
DX 10 е повеќеслоен  основен малтер за грубо пополнување ѕидови, фасадни ѕидови, плафони идр. Кај бетонски 
површини задолжително е претходно нанесување на Daxorol Pulverkleber DX-5. Не е дозволено мешање со други 
материјали. Боја:  бела и сива

Лепак за изолирни плочки  
Хидрауличен стврднувачки водоотпорен лепак. Наменет е за лепење на стиропор, тервол, армирана мрежа, 
пополнување, реновирање и поправка на оштетени бетонски нерамни површини и разни пукнатини. Се употребува 
на внатрешни и надворешни површини. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела и сива 

BAUKLEBER DX-15 GRAU
Универзален лепак 
Универзален Хидрауличен врзувачки водоотпорен лепак за сите градежни работи. Сув лепак од групата ПIII според 
ДИН 18550.  Наменет е  за   реновирање и  поправки на бетонски   нерамни површини ,  разни пукнатини и оштетувања 
на внатрешни и надворешни површини. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела и сива

Лепак за мрежа 
Хидрауличен стврднувачки водоотпорен лепак   од групата ПII според ДИН 18550. Наменет е за лепење  на армирана 
мрежа, пополнување,  реновирање и поправки на оштетени  бетонски  нерамни површини и разни пукнатини. Се 
употребува на внатрешни и надворешни површини. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела 

FLIESENKLEBER C1 WEISS GRAU
Лепак за плочки
Лепак за лепење на плочи од глина и керамика,  мозаици  од  стакло  и  порцелан  на  ѕидни  и  подни површини. Врз 
цементните површини, гипсени малтери и плочите од гипс-картон мора претходно да се нанесе   Daxorol Tiefengrund. 
Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела и сива

DAXOGRUND DX-20 WEISS
Малтер за машини - цемент - Готов сув цементен малтер. Наменет за машинско и рачно малтерисување, за 
внатрешни и надворешни површини. Препорачен за малтерисување на купатила, базени и површини под влијание 
на влага. До целосно сушење да се заштити од замрзнување и директно влијание на сонцеви зраци. Кај бетонски 
површини задолжително  е претходно нанесување на Daxorol Pulverkleber DX-5. Не е дозволено мешање со други 
материјали. Боја:  бела и сива.

WEISS

GRAU
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FLEXKLEBER C2

KRATZPUTZ DX-700

WEISS GRAU
Лепак „плочка врз плочка
Лепак за лепење на “Плочка врз плочка“ на плочките од глина и керамика,  мозаици  од стакло и порцелан на ѕидни 
и подни површини. Врз цементните површини, гипсени малтери и плочите од гипс-картон мора претходно да се 
нанесе Daxorol Tiefengrund. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела и сива.

Структурен малтер - Абриб
KRATZPUTZ - Минерален полн малтер.  REIBEPUTZ - Минерален структурен малтер.
Се употребува како финален слој врз сите видови на цементни, гипсени малтери,  гипс картон плочи и сите други 
изолациони системи. Задолжително е претходно нанесување на Daxorol Unigrund на сите површини. Гранулација: 
1,5; 2,0 и 3,0 мм. Не е дозволено мешање со други материјали.  Боја:  бела.

SUPERFINISH DX-250
Глет маса на цементна основа 
Сув малтер од групацијата ПII според ДИН18550- глет маса на цементна основа за нанесување врз сите видови малтери на 
внатрешни и надворешни површини. Наменет за израмнување односно глетување  на нерамни површини, корекција и 
пополнување на  пукнатини и добивање на идеални рамни површини. Кај бетонски површини задолжително е претходно 
нанесување на Daxorol Betonkontakt.   Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела

WEISS

KRATZPUTZ
Структурен малтер - Абриб 
Пластичен полн малтер. Наменет за декорација на внатрешни и надворешни површини според ДИН 18350. 
Се употребува како финален слој врз сите видови на цементни, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други 
изолациони системи. Задолжително е претходно нанесување на Daxorol Unigrund на сите површини. Гранулација: 
1,5; 2,0 и 3,0 мм. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја:  бела.

WEISS

REIBEPUTZ WEISS
Структурен малтер - Абрип
Пластичен структурен малтер. Наменет за декорација на внатрешни и надворешни површини според ДИН 18350. 
Се употребува како финален слој врз сите видови на цементни, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други 
изолациони системи. Задолжително е претходно нанесување на Daxorol Unigrund на сите површини. Гранулација: 
2,0 и 3,0 мм. Не е дозволено мешање со други материјали.  Боја:  бела 

WEISS

DEKORPUTZ INNEN AUSSEN
Декоративен малтер 
Декоративен пластичен малтер. Наменет за декорациа на фасади и внатрешни површини. Се употребува како 
завршен слој врз сите цементни и гипсени малтери, гипс картон плочи и врз сите други изолациони системи. 
Површини претходно задолжително да се грундираат со Daxorol Unigrund. Не е дозволено мешање со други 
материјали. Боја: разновидни.
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Адреса
"В.С. Бато", бб., 1200 Тетово
Тел: +389 (0) 44 350 030
е-маил: info@daxorol.mk

DAXOWEISS

DAXOSIL

DAXOFIX

DAXOCRYL

Бои за внатрешни употреби со неутрален мирис, лесни 
за обработка, висок покривачки капацитет, отпорни на 
миење и бришење. Подлогата треба да биде цврста сува 
чиста и способна за примање на боја. Можат  да се нанесат 
со ваљак, четка или шприцање. Сите површини претходно 
задолжително да се грундираат со Daxorol Tiefengrund.
Можно е нијансирање со DaxoColor полни тонови или 
нијанси. Компјутерско нијансирање со DaxoMix системот 
за мешање.

Бои за надворешни  употреби со неутрален мирис, лесни 
за обработка, висок покривачки капацитет, отпорни на 
миење и бришење. Подлогата треба да биде цврста сува 
чиста и способна за примање на боја. Можат да се нанесат 
со ваљак, четка или шприцање. Сите површини претходно 
задолжително да се грундираат со Daxorol Tiefengrund.
Можно е нијансирање со DaxoColor полни тонови или 
нијанси. Компјутерско нијансирање со DaxoMix системот 
за мешање.

UNIGRUND BETONKONTAKT

Готова база за грундирање на внатрешни 
и надворешни површини за сите ВДВ 
системи и сите видови малтери на вештачка 
и минерална основа. Подлогата да биде 
цврста, сува, чиста и способна за држење 
премаз. Лабавитепремази или деловите 
од малтер треба да се отстрануваат без 
остатоци. Може да се нанесе со ваљак, четка 
или шприцање. Не е дозволено мешање со 
други материјали.

Траен мост без средства за разредување, 
готов за употреба за редуцирање на 
впивниот однос на малтерните подлоги 
и истовремено подобрување на 
издржливоста на малтерот. Се употребува за 
пред-третирање на малтерните подлоги, нa 
пр. рамен бетон, камења со пори итн. пред 
нанесување на горните малтери. Може да се 
нанесе со ваљак, четка или шприцање. Не е 
дозволено мешање со други материјали. 

TIEFENGRUND

Пред-премаз за гипскартон, гипс малтери, 
минерални подлоги како и цементните 
малтери за следни премази и тапецирање. 
Подлогата да биде цврста, сува, чиста и 
способна за држење премаз. Лабавите 
премази или деловите од малтер треба да 
се отстрануваат без остатоци. Можат да се 
нанесат со ваљак, четка или шприцање. Не 
е дозволено мешање со други материјали.


