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Pava Resine 2021, един нов ЗЕЛЕН подход 

От  много години  Pava Resine  се ангажира да преследва и да 
подобрява целите за екологична устойчивост, чрез множество 

дейности и инициативи. 

Способността за създаване на устойчиво развитие, се отразява 
върху енергийната ефективност, намаляването на отпадъците и 

ниското въздействие върху околната среда, с постоянно 
нарастващото осъзнаване, че за да бъдем устойчиви е необходим  

иновативен стремеж за идентифициране на бъдещи решения, 
както и дългосрочни визии и корпоративен манталитет, способен 
да  се превърне от един вътрешен поглед (насочен към разходи, 

приходи, ресурси на компанията) до външен, способен да се 
справи с глобалните предизвикателства, като macrotrend и 

stakeholder. 

Освен това тежкият урок, изнесен от пандемията, трябва да ни 
подтикне да преосмислим връзката между човека и потреблението 

в по-устойчива, по-ЗЕЛЕНА перспектива.  

В допълнение към гореспоменатите дейности, предприети през 
годините, насочени към екологичната устойчивост на своите 

продукти, Pava Resine значително намали консумацията на 
пластмаса за еднократна употреба в компанията и, чудесна новина 

за 2021 г., представи рециклирани пластмасови буркани " втори 
живот “в сив цвят антрацит, заместващ остарелите традиционни 

пластмасови саксии.  

Новата политика, приета от Pava Resine, е тази за екологичен 
маркетинг и екологична комуникация: отпечатването на хартия е 

ограничено до строго необходимото и всички нови каталози, 
брошури и рекламни листовки се отпечатват на рециклирана 

хартия.  

Използването на еко-опаковки допълва поредицата от приети 
корпоративни процедури, целящи максимално ограничаване на 

отрицателното въздействие върху околната среда и (защо не!) 
донасяне на ползи. 

Have a GREEN day!!! 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ 1978

От самото си създаване, фирмената структура се е 
разнообразила и се е развила в отделни, но 
очевидно тясно координирани секции: 
изследвания и разработки, производство, 
съхранение и доставка. 

След значителни инвестиции, направени през 
годините с цел подобряване на системите за 
съхранение и производство, производствената 
площ включва няколко силоза за задържане на 
суровини и множество бъркалки за смесване и 
производство на Pava Resinе. С производствен 
капацитет над десетки хиляди кг на ден и 
съхранение „just in time“  започващо от 130 тона, 
беше възможно да се премине от „push“ към 
„pull“, оптимизирайки производствените линии 

Новото растение за 
производство на 

втвърдител за 
термосвързва-щи смоли 
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ПРОДУКТИ 100% PAVA RESINE, СЪСТАВЕНИ 
И ТЕСТВАНИ В НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ 

За контрола на производството Pava Resine създаде вътрешна 
лаборатория за изследвания и разработки, която активно се сравнява с 
квалифицирани партньори, също с цел разработване на нови продукти 

и технологии за приложения. По този начин се ражда активно 
сътрудничество с университета в Падуа, университета Cà Foscari във 

Венеция, Енологичния институт на Конелиано-Тревизо и CNR в Падуа. 
Всъщност са подадени множество патенти с непрекъснато търсене на 

нови технически и функционални решения. 

Проучвания, опит, непрекъснат мониторинг на пазара, подобряване на 
качеството, помощ и внимание, са особеностите, които допринасят за 

превръщането на Pava Resine в добре  обучен събеседник, 
квалифициран доставчик и идеален партньор за всякакви нужди. 

Всички продукти на Pava Resine се изучават и проектират в нашите 
лаборатории, където всъщност е същинското сърце на компанията. 

След различни тестове, както в лабораторията, така и директно на 
полето, формулировките се произвеждат и предлагат на пазара за 

крайния потребител. 
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1982 
ГОДНОСТ ЗА ХРАНИТЕЛЕН КОНТАКТ

Сертифицирани продукти, подходящи за 
директен контакт с храна. 

НАЦИОНАЛЕН ОРГАН НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПОДОВЕ

Основоположник на Encoper, 
националната организация на 

производителите на подове и стени 

1985 

1997 

МЕЖДУНАРОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ 
IQNET 

Международно сертифициране в 
съответствие с UNI EN ISO 9001 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО ISO 9001

Система за управление на качеството, 
съответстваща на UNI EN ISO 9001 

СЪТРУДНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ПАДУА 

Нови сертификати за контакт с храни в 
сътрудничество с Университета в Падуа

2002 

2012 
LEED сертификат за акредитация на зелена 
сграда, разработен от Green Building Council  
за проектиране и изграждане на екологични 
сгради 

CEРТИФИКАТ ЗА НИСКОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕМИСИИ  VOC

отговарящо на международните 
стандарти (EMICODE EC1)

МАТЕЛАСТИЧЕН СИСТЕМЕН ПАТЕНТ 
Еластомеризирани циментови разтвори за 

нанасяне върху напрегнати конструкции    

2013 

2017 

MAРКИРОВКА CE 

Одит с нотифициран компетентен орган № 
0546 Сертификат - 0546 CPR 24049 

CEРТИФИКАЦИЯ  FDA – FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION 

Съединените американски щати за регулиране 
на хранителни и фармацевтични продукти 

CEРТИФИКАЦИЯ RINA  

Сертифициране за продукти, компоненти и 
материали, свързани с основни услуги, 

инсталирани на борда на класифицирани 
от RINA кораби 

2020 

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Общото във всички подразделения на компанията е думата качество: качество в производството, качество в научните 
изследвания, качество в обучението и качество в работата с пазара. Сертификатите за качество, желани и получени през 

последните години (UNI EN ISO 9001, ENCOPER R-102, годност за контакт с храни (CEE),  

запалимост, капсулиране на азбест, смолисти антибактериални филми, неплъзгащи се повърхности, не са само 
търговски марки, които трябва да се показват във фирмените форми, но и  ангажимент, поет с клиенти и 

непрекъснато  следене с вътрешна спецификация. 
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УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА 

 Настоящия ценоразпис / каталог отменя всички предишни. 
 Pava Resine srl си запазва правото да прави промени без предизвестие.

 За характеристиките и методите за използване на продуктите, моля, обърнете се изрично към съответните технически 
упътвания, тъй като те предоставят по-точна информация.

Поръчките ще бъдат обработвани и ще се считат за валидни само ако бъдат получени надлежно, подписани с двоен подпис в 
подходящата форма, изготвена от автора. 

Поръчките трябва да отговарят на общите условия за продажба на Pava Resine, описани в Реда за продажба и в 
транспортния документ на Pava Resine srl; те също трябва да докладват всички данни, необходими за фактурирането, и 

свързаните с тях банкови референции, включително IBAN кода. В противен случай те няма да бъдат обработени.

 Изпълнението на доставките и сроковете за връчване зависят от наличността и / или производствените ни възможности; 
условията за доставка са обвързващи за компанията само ако са изрично потвърдени в писмена форма от ръководството.

ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ОСТАВА КАКТО СЛЕДВА:

Доставка на материали: Franco ns. склад на S. Martino di Lupari (PD). 

  Транспорт: В пристанище, назначено с транспортери Pava Resine за поръчки над € 500,00 (не важи за чужбина)..

Плащания: Предварителен банков превод за първата доставка. За последващи банкови разписки в съответствие с 
конкретните споразумения, посочени от време на време във формуляра за поръчка за продажба. Незабавно плащане за 

случайни поръчки под € 500,00.

Ценоразписът е в сила от януари 2021 г.

Връщане на материали: Връщането на материали няма да се приема, освен ако писмено не бъде разрешено от 
ръководството на Pava Resine

Oплаквания: Те ще бъдат разгледани само писмено, ако са получени с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно 
от 8 дни от датата на получаване на материалите. Условията за продажба, включени в нашата Поръчка за продажба и в 

Транспортния документ, остават потвърдени.

Oпаковките са включени в цената. 

Цена: отнася се до нето тегло на съдържанието.. Компетентност: Съдът в Падуа е компетентен за всеки спор.

 ВАЖНО: 

 Стоките пътуват на риск и опасност към клиента, дори ако са изпратени от нас и / или превозът е платен.

Преди да пусне стоката, получателят е длъжен да провери дали стоката съответства по вид и количество на посоченото в 
бележката за доставка или дали е била подправена и незабавно да докладва на превозвача за всеки недостиг или 

влошаване. 

 Разликите от оригинала, предвиден за съдържание и / или употреба, няма да означават каквато и да е отговорност от страна 
на компанията Pava Resine srl. Клиентът също така е длъжен да провери дали всички отчетени стойности са валидни за 

партидата продукт, който го интересува, и не са превишени, тъй като са заменени от следващи издания и / или нови 
продуктови формулировки. Ако се съмнявате, свържете се предварително с нашия технически отдел.

Съветите, свързани с използването, които предоставяме устно или писмено като техническа помощ на клиента или 
апликатора въз основа на нашия опит, съответстващи на текущото състояние на научните и практически познания, не са 

обвързващи и не показват никакви договорни правоотношения , нито допълнително задължение към договора за 
продажба. Те не освобождават купувача от отговорността да тестват лично нашите продукти по отношение на тяхната 

пригодност за предвидената употреба. За останалото се прилагат нашите търговски условия.               
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ГАМА СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ * 

ALBICOAT PAVA / ALBICHEM PAVA 

PAVAFLOOR vers. 

AUTOPAVA vers. 

NATURAL STONE PAVA 3K 

* 
Нивото на цвета и блясъка, показано в книгата за цветни образци RAL / NCS, е чисто ориентировъчно. 

Поради различните производствени методи на нашите формули (100% твърди, водни и разтворителни 
системи), както и използването на различни пигменти, не може да се гарантира точност на цвета. 
Следователно книгата за цветни мостри трябва да се разглежда само като ориентировъчно ръководство 
за цветовете и не може да се използва като оригинален справочник за производството и оценката на 
повърхности, покрити и декорирани с нашите продукти (∆E * CIELAB ≤ 5,0 в сравнение с цветната 
мостра). 

Цените в този ценоразпис се отнасят до цветовата гама, предоставена от Pava Resine S.r.l. 

Цветовете с допълнителна гама и поръчки с количества под 100 кг ще бъдат посочени в поръчката във 
връзка с цвета  

CREMA 
PAVA 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
ROSSO 
PAVA 

RAL 7035 RAL 9003 RAL 7040 

BIANCO 
PAVA 

OCRA 
PAVA 

ROSSO 
PAVA 

PIETRA 
D’ISTRIA 

PIETRA 
SERENA 

PIETRA 
DOLOMIA 

PIETRA 
LUSERNA 

PIETRA 
PIASENTINA 

P5, P10, P20? – ДА ИЗЯСНИМ!!!
Kакво означават тези термини? 

"P" Oзначава процент, докато следващото число е стойността,  изразен като 
процент от общото тегло на неутралния продукт от оцветяващата паста вътре в 
него. 

Пример 1: Pavacoat F/SE (p20) RAL 1003 (ДВУКОМПОНЕНТЕН ПРОДУКТ) е 
продуктът, пигментиран с оцветяваща паста RAL 1003, изчислен като процент от 
20% от общото тегло на Base + Reagentе в неутралната версия. 

Пример 2: Trico VKF Pava (p10) NCS S1000-N (ДВУКОМПОНЕНТЕН ПРОДУКТ) е 
продуктът, пигментиран с оцветяваща паста  NCS S1000-N,  изчислен като 
процент от 10% от общото тегло на част A + част  B + част C в неутралната 
версия. 
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ОБЩ АЗБУЧЕН ИНДЕКС 

67  Accelerante Pava Epoxy 17  Art-Stuc Pava Grosso 2K 25  Idro-Pol Pava 98 

67  Accelerante Poliuretanico AD200 18  Autopava 2K HP 26  Macro-Cem Pava 

67  Accelerante UV Pava 20  Autopava 2K Ionic 26  Maltelastiche Pava 2001 

67  Addensante liquido per sistemi H2O 19  Autopava 3K 26  Micro-Cem Pava 

67  Addensante Pava A22 20  Autopava 3K COND 67  Microfibre Pava AS105 

67  Addensante Pava TX 20  Autopava BIO 67  Microfibre Pava AS300 

67  Additivo fosforescente 21  Autopava Crete PC/FM 67  Microfibre Pava vetro G63 

67  Additivo perlante in polvere 21  Autopava Crete PC/FT 69  Misuratore di umidità - Igrometro 

14  Aggrappante Pava 100 22  Bio Ceramik 2K (LINEA PAVAFLOOR) 69  Nastro adesivo in rame conduttivo 

14  Aggrappante Pava FAST 22  Bio Plano Pava 27  Natural Stone Pava 3K 

14  Albi-Chem EN Pava 67  Chips 67  Opacizzante Pava TS 100 

14  Albicoat CL Pava 22  Consol Pava 25 27  Orion Pava 810 

15  Albicoat CL Pava Trasparente 65  Diluente ESE 27  Pava ASP Top-Coat 2K 

65  Alcool 99° 65  Diluente MEK 27  Pava Beton 

65  Alcool Etilico Chiaro 65  Diluente PSP 63  Pava Cem Lento 

15  Ancorante Pava UV Trasparente 23  Dry Stone Pava 2K 63  Pava Cem Plast 

15  Antiruggine Pava Epoxy 23  Dry Stone Pava Mono 28  Pava Eco W5 / W8 

15  Aquarius Pava 23  Duralcemente Pava 57 28  Pava Ecogel 

16  Aquarius “T” Pava 23  Epotar Pava TN2 Sigillante 28  Pava Elastic 570 

16  Art-Stuc Pava FAST 67  Glitter 29  Pava Elastic Sguscia 

16  Art-Stuc Pava Fino 24  Idro-Gel Pava 160 29  Pava Joint 3000 

17  Art-Stuc Pava Fino 2K 25  Idro-Gel Pava 80 30  Pava Joint Sguscia 

17  Art-Stuc Pava Grosso 25  Idro-Pol Pava 80 30  Pava PMMA (LINEA) 
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31  Pava Pool 52  Pavarel H2O T5 69  Rullo verde 

31  Pava Seal 250 SG 52  Pavasettic HC 69  Rullo Frangibolle 

31  Pava Seal W 53  PavaSint Alchidica 69  Rullo ruvido bianco 

32  Pavacoat F (LINEA) 53  PavaTech 405 69  Rullo Velour 

37  Pavacol PF 53  PavaTech 605 57  Sabbie del Deserto 

37  Pavadecor Krystal 58 54  Pavatekno 2 (ESTATE / INVERNO) 57  Stuk Pava Rasante FAST 

37  Pavadecor / E-MAT-OH 54  Pavatekno 2 FAST (INVERNO) 69  Scarpe chiodate 

38  Pavaflex Mono M51 54  Pavatekno 2 Fluido (ESTATE / INVERNO) 69  Spatola 240X100 

38  Pavaflex / E 54  Pavatekno 2 GOLD 69  Spatola 280X120 

38  Pavaflex “T” 69  Pistola a tubo cm. 33 57  Tile Bond Pava 09 

39  Pavafloor H200 (LINEA) 55  Platinum Pava 58  Trico Bar Pava 

48  Pavafondo 2S 55  Polifix Pava 58  Trico VKF Pava 

49  Pavafondo 3S 56  Poliurea Pava FC 58  Trico VKF Pava Elicotterato 

49  Pavafondo Hydro 56  Primer Pava BOGU 59  Trico VKF Pava PRO 

50  Pavaglass Colata H40 56  Primer Pava COND 59  Ultrapol Pava / XA 

50  Pavaglass Colata H50 63  Quarzo (GRANULOMETRIE VARIE) 60  Ultrapol Pava “T” 

50  Pavaglass UV Colata 63  Quarzo (GRANULOMETRIA GROSSA) 60  Unico Pava 

51  Pavaglass UV / E 63  Quarzo Ceramizzato 61  Velvet Pava ECO 

51  Pavaglass UV / E-MAT-OH 63  Quarzo S1 Ventilato 61  Velvet Pava Glass 

51  Pavakril Solv. 56  Rasante Pava ELX 61  Velvet Pava P.U. Opaco 

51  Pavalux (LUCIDA / OPACA) 57  Reform-A Pava 72 61  Velvet Pava Primer 

52  Pavanatur 57  Reform Pava 101 69  Velo di vetro (tessuto) 

52  Pavarel ECO 64 69    Rete in fibra di vetro 58  Unico Pava 
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ИНДЕКС ПО КАТЕГОРИЯ 

IMPREGNANTI, CONSOLIDANTI, 
ANTIEVAPORANTI 

PAVIMENTAZIONI 
RIVESTIMENTI PELLICOLA SPESSA LEGANTI PER MALTE SPATOLATE 

22     Consol Pava 25 18     Autopava 2K HP 27     Pava ASP Top-Coat 2K 

53     PavaTech 405 19     Autopava 3K 52     Pavanatur 

53     PavaTech 605 34     Pavacoat F / SE 54     Pavatekno 2 (ESTATE / INVERNO) 

PAVIMENTAZIONI 
ANTIPOLVERE PELLICOLA TRASPARENTE 38     Pavaflex / E 54     Pavatekno 2 FAST (INVERNO) 

25     Idro-Gel Pava 80 39     Pavafloor H200 / E 54     Pavatekno 2 Fluido (ESTATE / INVERNO) 

25     Idro-Pol Pava 80 40     Pavafloor H200 / E5 54     Pavatekno 2 GOLD  

25     Idro-Pol Pava 98 41     Pavafloor H200 / ES81R1 
PARETI 
RIVESTIMENTI PELLICOLA SOTTILE 

57     Reform-A Pava 72  43     Pavafloor H200 / LN2 24     Idro-Gel Pava 160 

60     Ultrapol Pava “T” 44     Pavafloor H200 / P 25     Idro-Gel Pava 80 

PROMOTORI DI ADESIONE ED INTERMEDI 45     Pavafloor H200 / R55 36     Pavacoat F / WRC 

14     Aggrappante Pava 100 49     Pavafloor H200 / U 52     Pavasettic HC 

14     Aggrappante Pava FAST 50     Pavaglass Colata H40 
PARETI 
RIVESTIMENTI PELLICOLA SPESSA 

15     Ancorante Pava UV Trasparente 50     Pavaglass Colata H50 14     Albi-Chem EN Pava 

15     Antiruggine Pava Epoxy 50     Pavaglass UV Colata 32     Pavacoat F / E 

22     Consol Pava 25 51     Pavaglass UV / E 33     Pavacoat F / LN2 

48     Pavafondo 2S 51     Pavaglass UV / E-MAT-OH 34     Pavacoat F / P 

49     Pavafondo 3S 
MALTE AUTOLIVELLANTI SINTETICHE 
PIGMENTATE 35     Pavacoat F / R55 

49     Pavafondo Hydro 19     Autopava 3K 35     Pavacoat F / U 

53     PavaSint Alchidica 21     Autopava Crete PC/FM 42     Pavafloor H200 / E-MAT-OH 

56     Rasante Pava ELX  21     Autopava Crete PC/FT SISTEMI DECORATIVI 

57     Reform-A Pava 72  RIVESTIMENTI ANTISTATICI 14     Aggrappante Pava 100 

57     Reform Pava 101  20     Autopava 2K Ionic 16    Aquarius Pava 

58     Trico Bar Pava 20     Autopava 3K COND 16     Aquarius “T” Pava 

60     Unico Pava 69     Nastro adesivo in rame conduttivo 16     Art-Stuc Pava FAST 

PAVIMENTAZIONI 
RIVESTIMENTI PELLICOLA SOTTILE 36     Pavacoat Ionic 16     Art-Stuc Pava Fino 

24     Idro-Gel Pava 160 48     Pavafloor H200 Ionic 17     Art-Stuc Pava Fino 2K 

25     Idro-Gel Pava 80 56     Primer Pava COND  17     Art-Stuc Pava Grosso 

47     Pavafloor H200 / WRC RIVESTIMENTI DA RISORSE RINNOVABILI 17     Art-Stuc Pava Grosso 2K 

60     Ultrapol Pava / XA 20     Autopava BIO 22     Bio Ceramik 2K (LINEA PAVAFLOOR) 
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22     Bio Plano Pava 
LEGANTI SINTETICI A BASE DI POLIUREA ED 
EPOSSICATRAME POLIMETILMETACRILATI 

24     Idro-Gel Pava 160 23     Epotar Pava TN2 Sigillante 30     Pava PMMA 16 / 16B 

25     Idro-Gel Pava 80 56     Poliurea Pava FC  30     Pava PMMA Primer 

25     Idro-Pol Pava 80 
SIGILLANTI ELASTOMERICI E POLIURETANICI 
PER GIUNTI 30     Pava PMMA Top-Coat 

25     Idro-Pol Pava 98 28     Pava Elastic 570 SABBIE E QUARZI 

26     Macro-Cem Pava 29     Pava Joint 3000 pag. 63  

26     Micro-Cem Pava 57     Reform Pava 101  DILUENTI 

27     Natural Stone Pava 3K 38     Pavaflex Mono M51 pag. 65  

28     Pava Eco W5 / W8 38     Pavaflex / E ADDITIVI 

28     Pava Ecogel 38     Pavaflex “T” pag. 67   

50     Pavaglass Colata H40 RIVESTIMENTI IBRIDO-POLIURETANI RAPIDI ACCESSORI E STRUMENTI 

50     Pavaglass Colata H50 23     Dry Stone Pava 2K pag. 69  

55     Platinum Pava  23     Dry Stone Pava Mono PAVA SEAL ACCESSORI 

56     Primer Pava BOGU  27     Pava ASP Top-Coat 2K pag. 71  

57     Reform-A Pava 72  29     Pava Joint 3000 MATERIALE ESPOSITIVO 

57     Reform Pava 101  29     Pava Joint Sguscia pag. 73  

57     Sabbie del Deserto  COLLANTI E FUGANTI PER PIASTRELLE 

RIVESTIMENTI CONTATTO ALIMENTARE 57     Tile Bond Pava 09 

14     Albicoat CL Pava 
PRODOTTI E MALTE CEMENTIZIE 
PREMISCELATE 

15     Albicoat CL Pava Trasparente 23     Duralcemente Pava 57 

IMPERMEABILIZZANTI 26     Maltelastiche Pava 2001 

55     Polifix Pava  63     Pava Cem Lento 

31     Pava Seal 250 SG 63     Pava Cem Plast 

LEGANTI SINTETICI PER INIEZIONI E 
RIQUALIFICAZIONI STRUTTURALI PRODOTTI PER DEUMIDIFICAZIONE 

27     Orion Pava 810 52     Pavarel ECO 64 

31     Pava Seal W 52     Pavarel H2O T5 

LEGANTI PER RIPRESA DI GETTO CERE 

37     Pavacol PF 51     Pavalux (LUCIDA / OPACA) 

57     Reform-A Pava 72  
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ALBI-CHEM EN PAVA kg. 14,900 kg. 17,140 

Двукомпонентен състав,  без разтворители, 
на базата на  епокси-новолаци и конкретни 
амини за 
дебели филмови покрития върху бетонни 
повърхности, 
стоманени конструкции, резервоари от 
течно и твърдо съдържание, включително 
химически 
агресивни. Консултирайте се предварително с 
техническия офис. 

AGGRAPPANTE PAVA FAST kg. 1,000 kg. 5,000 

Двукомпонентен, епоксиден, промоутър на 
адхезия, без разтворители за всички 
промишлени цикли. Версия с по-бързо 
втвърдяване от  Aggrappante Pava 100. 

AGGRAPPANTE PAVA 100 kg. 1,000 kg. 5,000 kg. 10,000 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

SCHEDA TECNICA 

ROSSO SCHEDA TECNICA 

цветна версия 
P15 

Неутрална версия или 
стандартни бои 

CREMA BIANCO OCRA 

ALBICOAT CL PAVA 

Модифициран, двуомпонентен, епоксиден 
състав за вътрешно покритие, позволяващ 
директен контакт с хранителни продукти 
(вино, плодови сокове, питейна вода, 
зърнени храни), подходящ за стени и 
подове на резервоари, силози, системи и 
всякакви железни и бетонни конструкции. 

 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA ROSSO 

CREMA 

BIANCO 

OCRA 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

CO
N

TA
TT

O 
AL

IM
EN

TA
RE
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ANCORANTE PAVA U.V. 
TRASPARENTE 

kg. 1,000 kg. 10,000 

Двукомпонентен промоутър на адхезия, без 
разтворители, за промишлени цикли и за 
прозрачни системи, 
като се има предвид ниското пожълтяване на 
състава.  

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

ANTIRUGGINE PAVA EPOXY kg. 1,200 kg. 6,000 

Двукомпонентен промоутър на адхезия за 
желези и поцинковани основи за 
последващи довършителни слоеве. 
Действа и като инхибитор на ръждата. 

ЗЕЛЕН 
цвят SCHEDA TECNICA 

ПРОЗРАЧНА версия 
ALBICOAT CL PAVA 
TRASPARENTE 

kg. 1,000 kg. 10,000 

Модифициран, двукомпонентен, епоксиден 
състав, устроен за директен контакт с 
хранителни продукти. 
Прозрачна версия.  

AQUARIUS PAVA kg. 0,810 kg. 8,100 

Двукомпонентен полимеро-модифициран 
състав, без разтворители, за прозрачни 
покрития с висока дебелина до около 20 
mm. Особено подходящ за реализиране на 
River Table (вижте листа с приложения за 
повече информация). 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

ПРОЗРАЧНА версия 

PER PRODOTTI DA COLATA VEDERE PAG. 50 
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AQUARIUS “T” PAVA kg. 0,715 kg. 7,150 

Двукомпонентен състав, без разтворители, 
полимерно – модифициран за прозрачни 
покрития с голяма дебелина до около 30 
мм. 
Особено подходящ за реализация на     River 
Table. 

SCHEDA TECNICA 

НЕУТРАЛНА версия 

PE
R 

PR
OD

OT
TI

 D
A 

CO
LA

TA
 V

ED
ER

E 
PA

G.
 5

0 

kg. 1,100 kg. 5,500 kg. 11,000 

 
 
 

SCHEDA APPLICATIVA 

ART-STUC PAVA FINO kg. 1,000 kg. 5,000 kg. 10,000 

Еднокомпонентен състав на водна основа, 
изключително гъвкав в сектора за вътрешна 
декорация, идеален за шпакловане  на стени. 
 Изящна версия за гладко полирано покритие. 

SCHEDA TECNICA 

Цветна версия P10 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт  

SCHEDA APPLICATIVA 

Art-Stuc Pava  Fino  вече може да бъде 
доставен пигментиран с оцветяващи 

пасти на водна основа, вътре в 
продукта в процентност от 10%.  

пигментира се във всички RAL или NCS 
цветове. 

E Cielab <5,0 не е обвързващ. 

ПРОЗРАЧНА версия 

ПРОЗРАЧНА версия 

ART-STUC PAVA FAST kg. 5,000 kg. 20,000 

Еднокомпонентен продукт, готов за 
употреба във водна емулсия, специално 
проектиран за създаване на покрития, както 
по стените, така и по подовете. Съставен  със 
специални полимери и избрани пълнители, 
той е препоръчителен продукт за интериори 
и е особено подходящ за рестайлинг. SCHEDA TECNICA 
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kg. 1,100 kg. 5,500 kg. 11,000 

 
 

ART-STUC PAVA FINO 2K kg. 5,250 kg. 10,500 

Двукомпонентен състав на водна основа за 
приложения на стената, а също и на пода (във 
функция по предназначение) за гладки 
шпатулирани покрития. Версия с по-висока 
механична устойчивост в сравнение с 
еднокомпонентния.  

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

ART-STUC PAVA GROSSO kg. 1,000 kg. 5,000 kg. 10,000 

Изключително еднокомпонентен състав на 
водна основа универсален в областта на 
интериорната декорация, идеален 
за приложения с шпатулирани стени (също 
приложими на пода в зависимост от 
предназначението). Голяма версия за 
текстурирани декоративни ефекти . 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

Неутрална версия 

ART-STUC PAVA GROSSO 2K kg. 5,250 kg. 10,500 

Двукомпонентен състав на водна основа за 
шпатулирани приложения върху стени, а също 
и подове (в зависипо подове ( в зависимост от 
предназначението) за декоративни 
материали. 
Версия с по-висока механична устойчивост от 
еднокомпонентната. SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

di
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Цветна версия P10 

di
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a 
P1
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ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт.  

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт.  

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен при 
транспорт. 

Art-Stuc Pava  Grosso вече може да бъде 
доставен пигментиран с оцветяващи 

пасти на водна основа, вътре в 
продукта в процентност от 10%.  

пигментира се във всички RAL или NCS 
цветове. 

E Cielab <5,0 не е обвързващ. 
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AUTOPAVA (версия)  е система, базирана на модифицирани полимери, 
разработена за саморазливни покрития с дебелина 1-3 mm

Това е продукт, подходящ за създаване на лесна за поддръжка 
непрекъсната подова настилка с добра устойчивост на преминаване на 

гумирани транспортни средства със средно леки товари, пигментирани и в 
гланцов вариант, но също така и от уникални декоративни повърхности 

без прекъсвания с модерен и елегантен вид. .

Това е продукт, наличен в двукомпонентната версия Autopava 2K или 
трикомпонентна версия Autopava 3K, във връзка с различните 

необходимости.  

kg. 1,120 kg. 16,150 

SCHEDA TECNICA 

AUTOPAVA 2K HP kg. 1,020 kg. 14,680 

Двукомпонентен, модифициран, епоксиден 
състав, без разтворители за производство на 
синтетични саморазливни хоросани и също 
подходящ за нанасяне в валяк, за лесна за 
поддръжка непрекъсната настилка и добра 
устойчивост на преминаване на гумирани 
превозни средства със средно леки товари.

RAL 
9016 

RAL 
9010 

kg. 15,180 kg. 15,880 

Autopava 2K HP вече е винаги на 
разположение, 

RAL 
9003 

Стандартни бели 
бои 

Стандартни бои 

RAL 
7035 

RAL 
7040 

Цветна бои P10 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

СИСТЕМИ 

Autopava 2K HP вече може да бъде 
доставен, 

пигментиран с добавяне на 
разтворими оцветяващи пасти  

 вътре в част А на продукта. 

пигментира се във всички RAL или NCS 
цветове. 

E Cielab <5,0 не е обвързващ. 
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Продуктите Pava Resine са пигментирани във 
всички бои RAL или NCS. 

 По-специално, Autopava може да бъде 
пигментирана чрез добавяне на оцветяващи 
пасти на основата на разтворител вътре в част 
А на продукта в процент от 10% върху A + B за 
двукомпонентната 2K версия и в процент от 
5% върху A + B + C за трикомпонентната 3K 
версия. 

 Pava Resine може да достави продукта в 
неутрална версия, евентуално с оцветяващата 
паста отделно. Консултирайте се с 
техническия офис за повече информация. 

RAL 
9016 

kg. 16,080  kg. 16,780  

RAL 
7040 

RAL 
7035 

RAL 
9010 

Autopava 3K е вече винаги на 
разположение  
 пигментиран 

      в  стандартната 
цветна версия. 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

САМОРАЗЛИВНИ 

Стандартни бои Стандартни бели 
бои 

RAL 
9003 

AUTOPAVA 3K kg. 1,085 kg. 15,580 

Трикомпонентен, модифициран, 
епоксиден състав, без разтворители за 
производството на синтетични 
саморазливни хоросани, за лесна 
поддръжка на непрекъсната подова 
настилка, с добра устойчивост на 
преминаване на гумирани покрития със 
средно леки товари и за непрекъснати 
декоративни пигментирани и лъскави 
ефекти . 

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

 kg. 1,140 kg. 16,380 

Цветна версия P5 

Autopava 3K може да бъде доставен 
вече пигментиран 

с добавяне на оцветяващи пасти на 
основата на разтворител 

във вътрешната част А на продукта в 
процент от 5% върху общия A + B + C. 

пигментира се във всички RAL или NCS 
цветове. 

E Cielab <5,0 не е обвързващ. 
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kg. 17,730 

AUTOPAVA 2K IONIC F1 kg. 16,060 kg. 17,130 

Епокси-модифициран състав, съдържащ  
силно проводящ пълнител за 
производството на синтетични, 
саморазливни, непрекъснати хоросани, 
лесни за поддръжка и хигиенизиране, с 
добра устойчивост за транзит на 
гумирани превозни средства със средно-
леки товари, в среди, като фабрики на 
експлозиви, компании за електронни 
компоненти, складове на запалими 
продукти, операционни зали и др.     

SCHEDA TECNICA 

AUTOPAVA BIO/NC kg. 10,000 

Саморазливащ се био-полимерен състав на 
биологична основа, направен от 
възобновяеми източници за лесни за 
поддържане непрекъснати настилки с добра 
механична устойчивост. 

SCHEDA TECNICA 

AUTOPAVA 3K COND kg. 16,080 

Епоксидно-модифициран състав, съдържащ 
високопроводими пълнители за производство 
на синтетични саморазливни разтвори от 
антистатичен тип, подходящ за лесни за 
поддръжка синтетични непрекъснати подови 
настилки с добра устойчивост за преминаване на 
гумирани транспортни средства със средно леко 
натоварване в среди като заводи за експлозиви, 
фирмени електронни компоненти, находища на 
запалими продукти, операционни зали и др. 

SCHEDA TECNICA 

Цветна версия стандартни бои 

Цветна версия P15 

Стандартни бели 
бои Стандартни бои 

RAL 
7035 

RAL 
7040 

RAL 
9003 

RAL 
9016 

RAL 
9010 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

Стандартни бои 

Консултирайте се с 
техническия офис. 

ADR-FREE– продуктът не е опасен за транспорт. 

Brevetto-Patent 
0001397539 

SI
ST

EM
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Autopava 2K HP може да бъде доставен 
вече пигментиран 

с добавяне на оцветяващи пасти на 
основата на разтворител 

във вътрешната част А на продукта в 
процент от 15% върху общия A + B. 

пигментира се във всички RAL или NCS 
цветове. 

E Cielab <5,0 не е обвързващ. 

пигментира се във всички RAL или NCS цветове. 
E Cielab <5,0 не е обвързващ. 

. 



21 

AUTOPAVA CRETE PC е трикомпонентен, саморазливен състав, подходящ за изграждане на индустриални подове. 

Подовете от полиуретанов бетон предлагат първокласни характеристики, благодарение на много високата устойчивост на химическа и 
механична агресия, така че да го превърнат в идеалния под в индустрията и във всички тези производствени зони, подложени не само на 
интензивен трафик на мотокари, но и на агресивни химически елементи и измивания с вода с висока температура. По циментовите 
полиуретанови подове може да се ходи след 5/8 часа от монтажа. Степента на чистота на бетонните полиуретанови подове е сравнима с тази 
на стоманата. Химичният състав на смолата прави пода напълно водоустойчив и устойчив на мухъл и бактерии, чието разпространение е 
нулево.  

Продуктите Pava Resine могат да бъдат пигментирани във всички RAL или NCS бои. 

В действителност всички версии на Autopava Crete PC могат да бъдат пигментирани чрез добавяне на оцветяващи пасти на основата на 
разтворител вътре в продукта. 

Процентът на оцветяващата паста варира в зависимост от избрания цвят. Консултирайте се с техническия офис. 

AUTOPAVA CRETE PC/FM kg. 16,500 

Състав на основата на полиуретанови, 
самозадържащи се смоли, съдържащи 
синтетични и балансирани хидравлични 
свързващи вещества и минерални 
пълнители, с отлична химическа и механична 
устойчивост, подходящи за непрекъснати 
полусинтетични подови настилки, 
възстановяване и преустройство на стари 
влошени индустриални подове. Дебелина 4-6 
мм. 

SCHEDA TECNICA 

AUTOPAVA CRETE PC/FT kg. 24,500 

Състав на основата на полиуретанови, 
самозадържащи се смоли, съдържащи 
синтетични и балансирани хидравлични 
свързващи вещества и минерални 
пълнители, с отлична химическа и механична 
устойчивост, подходящи за непрекъснати 
полусинтетични подови настилки, 
възстановяване и преустройство на стари 
влошени индустриални подове. Дебелина 8-
10мм.  

SCHEDA TECNICA 

Пигментира се във всички бои RAL или NCS.  
E Cielab <5,0 не обвързващ. Консултирайте се с техническия офис. 

. 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт  

Пигментира се във всички бои  RAL или NCS. 
E Cielab <5,0 не обвързващ. Консултирайте се с техническия офис. 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт  

Циментов полиуретан 
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BIO PLANO PAVA kg. 3,870 kg. 7,740 

Съставът е приспособен с растителни 
пълнители от възобновяеми ресурси. 
Подходящ е за хоризонтални и вертикални 
повърхности, изключително универсален в 
сектора на интериорната декорация 
(дървесен ефект), който съчетава високо 
качество, отлична издръжливост и добра 
еластичност и топло- и звуко-акустична 
изолация. 

kg. 3,840 kg. 7,680 

SCHEDA TECNICA 

BIO CERAMIK 2K 
(LINEA PAVAFLOOR)

kg. 12,000 

Двукомпонентен, полимерен състав,  
във водна емулсия с високоустойчива 
нанотехнологична керамика, подходящ като 
подово покритие за дебелини до 3 мм за 
еднократно изравняване, за създаване на 
изгладени, облачни и микроциментни 
ефекти. 

SCHEDA TECNICA 

СВЕТЛА версия 

ТЪМНА версия 

НЕУТРАЛНА версия 

Наличен във версиите Fino  и Grosso 

Наличен във версиите Fino  и Grosso 

CONSOL PAVA 25 kg. 1,000 kg. 8,000 kg. 16,000 

Двукомпонентен консолидиращ 
импрегниращ   агент за  лоша индустриална 
настилка или 
кварцов втвърдител на цимент. 
Прахоустойчив (частичен, консултирайте се с 
техническия офис) и 
консолидатор за индустриални подове 
несъвместим с епоксидни филмови 
покрития. 
Промоутър на адхезия за покриване на 
тънкослойна индустриална настилка.  

 Пигментира се с всички RAL или NCS бои с добавяне на оцветяващи пасти на водна 
основа, във вътрешността на част В на продукта в процентност от  5%от общото  A+B 

ΔE Cielab <5,0 не обвурзващ. Консултирайте се с  техническия офис. 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

ADR-FREE - продуктът не е опасен за транспорт. 

Brevetto-Patent 
0001429492 
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DRY STONE PAVA MONO 
EX. PAVA RAPID U.V. LEGANTE MASSETTI MONO 

kg. 16,240  

 Свързващо вещество за замазки в 
еднокомпонентна версия. 

Системата всъщност се състои от 2 продукта: 
еднокомпонентен + ускорител. Всъщност 
еднокомпонентния продукт е в състояние да 
реагира с влажността на въздуха по време на 
фазата на втвърдяване, докато ускорителят 
служи за ускоряване на тази реакция, според 
условията на околната среда (влажност и 
температура).  

DURALCEMENTE PAVA 57 lt. 10,000 lt. 25,000 

  Продукт на водна основа, съставен от 
специални термопластични смоли, 
съвместими с материали от циментово 
естество. Добавен към пясък,  цимент или 
Pava-Cem, той подобрява обработваемостта 
(без добавяне на вар), еластичността, 
адхезията към старите основи, химическата 
устойчивост на продукта, както и улеснява 
свръхпокриваемостта на всеки продукт от 
циментово или смолисто естество. 

DRY STONE PAVA 2K 
EX. PAVA RAPID U.V. LEGANTE MASSETTI  

kg. 5,365 kg. 5,370 

Двукомпонентно свързващо вещество за 
замазки с различна типология в подходяща 
гранулометрична крива за създаване на 
декоративни настилки с висока устойчивост 
на UV лъчи (консултирайте се с техническия 
офис). 
Основните характеристики на съставът, 
предлагат използването му, дори на открито.  

SCHEDA TECNICA 

EPOTAR PAVA TN2 
SIGILLANTE 

kg. 10,000 

 Двукомпонентен уплътнителен продукт с 
подходяща течливост, подходящ за изливане 
и запечатване на пукнатини и разфасовки 
върху битумни и циментови основи. 
Подходящ и като смолисто покритие в 
пречиствателни станции и канализационни 
системи (разредени и не много агресивни 
разтвори). 

ЧЕРЕН цвят 
SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

Dry Stone Pava2K/XV Dry Stone Pava 2K/XA 

reag. XA reag. XV 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

SCHEDA TECNICA 
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kg. 1,030 kg. 3,900 kg. 10,300 

 
 
 

kg. 1,130 kg. 4,230 kg. 11,300 

 
 
 

kg. 0,950 kg. 3,580 kg. 9,500 

 
 
 

Неутрална версия 

IDRO-GEL PAVA 160 kg. 0,860 kg. 3,250 kg. 8,600 

Двукомпонентен полиуретанов продукт на 
водна основа, който може да бъде 
пигментиран във водна емулсия, проектиран 
да позволява интензивно омрежване и бързо 
втвърдяване. Изработен в гел версия за 
непрозрачни крайни слоеве на епоксидни и / 
или епоксидно-полиуретанови цикли за 
поддържане на светлоустойчивост и 
предотвратяване на напукването на 
основните покрития. 

Цветна версия P10 - тъмни цветове 

Цветна версия P20 - средно-светли цветове 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за 
транспорт.  

Наличен в гланцирана и матова версия. 

Наличен в гланцирана и матова версия. 

Наличен в гланцирана и матова версия. 

SCHEDA TECNICA 

ЗАЩИТНИ 

Idro-Gel Pava 160 вече може да бъде 
доставен 

пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти 

на водна основа в част А на продукта 
като процент от 10% от общия A + B.  

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Idro-Gel Pava 160 вече може да бъде 
доставен 

пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти 

на водна основа в част А на продукта 
като процент от 20% от общия A + B.  

Цветна версия P30 - много светли цветове 

Наличен в гланцирана и матова версия. 

Idro-Gel Pava 160 вече може да бъде 
доставен 

пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти 

на водна основа в част А на продукта 
като процент от 30% от общия A + B.  

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 
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IDRO-POL PAVA 80 kg. 1,200 kg. 4,500 kg. 12,000 

Двукомпонентен полиуретанов продукт на 
водна основа във прозрачна водна емулсия, 
предназначен да позволява интензивно 
омрежване, бързо втвърдяване и дълъг срок 
на годност, за гланцови или сатенени крайни 
слоеве на епокси и / или епокси-
полиуретанови цикли за да поддържат 
устойчивостта към светлина и да инхибират 
разпадането на подлежащи покрития.  
Наличен в гланцирана или сатенена версия.  

IDRO-POL PAVA 98 kg. 1,540 kg. 5,750 kg. 15,340 

Двукомпонентен полиуретанов продукт на 
прозрачна водна основа за супер матови 
финални слоеве на епокси и / или епокси-
полиуретанови цикли, за да поддържат 
устойчивостта към светлина и разпадането на 
подлежащите основи. 
СУПЕР-МАТОВА версия. 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

ПОЛИУРЕТАНОВИ 

ПРОЗРАЧНА версия 

IDRO-GEL PAVA 80 kg. 1,220 kg. 4,570 kg. 12,200 

Двукомпонентен полиуретанов продукт на 
водна основа пигментиращ се във водна 
емулсия, предназначен за интензивно 
омрежване и бързо втвърдяване. Изработен 
в гел версия за финални лъскави или матови 
слоеве върху епоксидни и / или епокси-
полиуретанови цикли за да поддържат 
устойчивостта на светлина и да инхибират 
разпадането на подлежащите покрития.  

ADR-FREE 
prodotto non pericoloso per il trasporto 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 
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NATURAL STONE PAVA 3K е система на базата на полимеро-
модифицирани смоли,  разработена за декоративни изглаждащи 

слоеве с дебелина 1-3 mm. 
Трикомпонентен продукт на водна основа, който благодарение на 

високата си механична устойчивост,  е приложим, както на закрито, 
така и на открито, осигурявайки много по-висока устойчивост на 

абразия в сравнение с традиционните системи за микроцементиране.  

Системата Natural Stone Pava 3K съчетава естетическия ефект на 
камъка с много ниска дебелина на смолата, позволявайки 

преустройство на съществуващите повърхности, без да се 
премахва старата опора.- 

      Продуктите Pava Resine са пигментируеми във всички  RAL или NCS 
бои. 

В действителност Natural Stone Pava 3K може да се  пигментира, добавяйки оцветяващи 
пасти на водна основа във вътрешността на част A на продукта, в 
процентност от 5% в A+B+C. 

Pava Resine може да достави продукта в неутрална версия, 
евентуално с оцветяващата паста отделно. 

.За повече информация, консултирайте се с техническия офис. 

MICRO-CEM PAVA kg. 5,000 kg. 10,000 

Еднокомпонентен, полимеро-модифициран, 
микроструктуриран състав, устойчив на 
ултравиолетови лъчи, съставен от 
сертифицирани инертни материали, като 
естествени минерални елементи, 
микронизиран цимент и полимери, 
подходящи за декоративно изглаждане на 
всяка вътрешна повърхност (стени, етажи, 
стъпала) за създаване на ефекти на естествен 
бетон.  

SCHEDA TECNICA 

MACRO-CEM PAVA kg. 5,000 kg. 10,000 

Еднокомпонентен, полимеро-модифициран, 
макроструктуриран състав, устойчив на 
ултравиолетови лъчи, съставен от 
сертифицирани инертни материали, като 
естествени минерални елементи, 
микронизиран цимент и полимери, 
подходящи за декоративно изглаждане на 
всяка вътрешна повърхност (стени, 
етажи, стъпала) за създаване на ефекти на 
естествен бетон.  

SCHEDA TECNICA 

MALTELASTCHE PAVA 2001 kg. 10,000 

Еластомеризиран циментов разтвор за 
приложения върху 
подтикнати структури. Приложението с 
добавяне на 
нетъкан текстил TNT предлага по-голяма 
производителност 
на крайното съединение.  

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за 
транспорт.

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт.  

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт.  
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ORION PAVA 810 kg. 10,000  

Двукомпонентен,  епоксиден състав,  без 
разтворители за ремонти,  дори на 
вертикални повърхности с висока дебелина (3
-5 мм).  Подходящ също за залепване на 
ленти от въглеродни влакна и тъкани за 
структурни армировки, структурно 
възстановяване на бетон и дървени 
материали (глави на греди и др.), залепване 
на вертикални съединители. 

SCHEDA TECNICA 

NATURAL STONE PAVA 3K kg. 7,500 kg. 13,830 

Трикомпонентен полимеро-модифициран, 
пигментируем  състав, емулгируем във вода, 
разработен за декоративно изглаждане с 
дебелина  1-3 мм. Подходящ за изграждане 
на обществени помещения, като магазини, 
ресторанти, шоуруми, офиси, а също и за 
приложения на открито. За  подобни на 
естествения камък ефекти. 

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

PAVA ASP TOP-COAT 2K 
EX. PAVA RAPID U.V. LEGANTE MASSETTI ASP TOP COAT 

kg. 0,545  kg. 5,430  

Двукомпонентно, полимерно, свързващо 
вещество от ествествен полиаспартик, може 
да се използва  за многослойни системи 
с керамичен кварц, както  и като свързващо 
вещество за изглаждане на междинно и 
крайно покритие. Основните характеристики 
на състава предлагат също използването му 
на открито. Подходящ и като свързващо 
вещество за замазки, за 
създаване на декоративни подови настилки 
( вижте системата Dry Stone).  

SCHEDA TECNICA 

PAVA BETON kg. 5,000 kg. 10,000 

Еднокомпонентна, еластомерна, течна 
обвивка на базата на синтетични смоли на 
водна основа за вътрешно ламиниране, което 
се използва за 
хидроизолационни повърхности със сложна 
или равнинна геометрия.  
След като се втвърди, тя се превръща в 
непрекъсната, безшевна, еластична 
мембрана, подходяща за проследяване на 
уреждащите движения и тези, поради 
топлинните  
 напрежения на опората. 

SCHEDA TECNICA 

зелен 

сив 

бял 

червен 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

PIETRA 
D’ISTRIA 

PIETRA 
SERENA 

PIETRA 
DOLOMIA 

PIETRA 
LUSERNA 

PIETRA 
PIASENTINA 

Препоръчителни 
цветове: 

ADR-FREE 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за трансппорт 
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kg. 1,100 kg. 5,500 kg. 11,000 

PAVA ECO W5 гланц/ W8 мат  lt. 1,000 lt. 10,000 lt. 25,000 

Еднокомпонентен продукт на водна основа, 
подходящ за всяка бетонна и смолиста 
структура за насърчаване на декоративни 
ефекти. Инхибира бързото изпаряване на 
вода от бетонната смес и представлява 
защита, която намалява риска за образуване 
на пукнатини в пластичната фаза.  

ECO W5 

PAVA ELASTIC 570  kg. 1,000 kg. 5,000 kg. 10,000 

Двукомпонентен състав с еластомери за 
строителни и / или конструктивни фуги, които 
не са подложени на прекомерно структурно 
напрежение, а на движени на тежки 
превозни средства  и за периметърна 
вдлъбнатина, ако е подходящо удебелена (3-
5%) c специфични сгъстители. 
Подходящ и за подови настилки, при които не 
се препоръчва прилагането на твърди 
системи, поради 
 особено структурното напрежение. 
 Продукт с висока способност за 
преодоляване на пукнатини. 

SCHEDA TECNICA 

PAVA ECOGEL lt. 0,800 lt. 4,000 lt. 8,500 

Еднокомпонентен, тиксотропен продукт на 
водна основа, с висок вискозитет, за глазури с 
декоративен ефект, подходящ за всяка 
конструкция от бетон и смола, като слой 
защитно покритие, нанесено с гладка 
мистрия.  

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт  

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт . 

Цветна версия P10 
Pava Elastic 570 вече може да бъде 

доставен пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част В на продукта, в 

процентност от 10% върху общото 
A+B.  

Пигментируем във всички RAL или NCS 
бои. 

E Cielab <5,0 не обвързващ. 

ECO W8 
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  kg. 1,100 kg. 5,500 kg. 11,000 

    

   

PAVA ELASTIC SGUSCIA   kg. 1,000 kg. 5,000 kg. 10,000 

 
Двукомпонентен, удебелен състав, 
предназначен за конструкции и / или 
конструктивни фуги, които не са подложени 
на прекомерно структурно напрежение, дори  
на движение на тежки превозни средства. 
Също така идеален за вдлъбнатини, връзки 
между под / стена. 

    

     

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

 

  kg. 1,050 kg. 5,250 

 
 
 
 
 

  

  

PAVA JOINT 3000  kg. 1,000 kg. 5,000 

 
Двукомпонентен, полиуретанов състав за 
направата на еластични обвивки с висока 
гъвкавост и проходимост  (за системи за 
задвижване се консултирайте 
нашият технически отдел). 
Подходящ за периметърски вдлъбнатини, 
ако са подходящо удебелени (3-5%) със 
специфични сгъстители и за строителни и / 
или конструктивни фуги.  
 Продукт с висока способност за 
преодоляване на пукнатини.  

   

   

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

Цветна версия P5 
Pava Joint 3000 вече може да бъде 

доставен пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част А на продукта, в 

процентност от 5 % върху общото A+B.  

 

Пигментира се във всички RAL или  NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Pava Elastic Sguscia вече може да бъде 
доставен пигментиран, с добавяне на 

оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част В на продукта, в 

процентност от 10% върху общото 
A+B.  

 

Пигментира се във всички RAL или  NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

Цветна версия P10 
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  kg. 6,270 

 
 
 
 
 

 

 

Цветна версия P5 
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PAVA JOINT SGUSCIA  kg. 1,180 kg. 5,880 

 
Двукомпонентен, удебелен състав, идеален 
за периметърни вдлъбнатини.  
Подходящ за еластични обвивки със 
значителна гъвкавост, проходимост (за 
системи за задвижване, консултирайте се с 
техническия офис) и за строителни и / или 
конструктивни фуги. 
Продукт с висока способност за 
преодоляване на пукнатини. 
 
 

   

   

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

PAVA PMMA PRIMER kg. 10,000 PAVA PMMA TOP-COAT 
 
Състав в полиметилметакрилат, 
използван като  промоутър на 
адхезия. 

 Състав в полиметилметакрилат, използван 
като краен слой . 

  

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA 

PAVA PMMA 16  kg. 10,000 PAVA PMMA 16 /B 
 
Състав в прозрачен полиметилметакрилат по 
отношение на версията Pava PMMA 16. Отлична 
механична устойчивост, използван, като 
саморазливащ се продукт, натоварен с 
инертни материали с подходяща 
гранулометрия,  получена дебелина 2-3 mm. 
 

 По-еластична версия 
в сравнение с  Pava PMMA 16. 

  

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA 
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Impermeabilizzazioni di coperture nuove e ripristino delle esistenti. 
Efficace per la protezione di coperture pedonabili e coperture carrabili 

(previo specifico progetto della stratigrafia impermeabile).  
Protezione e impermeabilizzazioni di strutture in calcestruzzo. 

PAVA SEAL 250 SG è un un prodotto monocomponente 
ideale per l’impermeabilizzazione di svariate tipologie di superfici. 

Le caratteristiche principali di Pava Seal 250 SG sono: 

Elevata adesione + 
Ottime caratteristiche meccaniche + 

Ottima resistenza a trazione e taglio + 
Elevata inerzia chimica + 
Impermeabile all’acqua + 

Permeabile al vapore acqueo + 
Riflette i raggi solari + 

Resistente ai detergenti, oli e prodotti chimici comuni + 

 

PAVA SEAL W  kg. 5,000 kg. 10,000 

 
Двукомпонентен, експанзивен и силно 
реактивен, смолист състав при наличие на 
влага, чрез запълване, чрез инжектиране, 
пукнатини, лезии, фуги, леене на фуги, 
пространства за плъзгане или прекъсвания, 
губещи вода в бетонни или зидарни 
конструкции (тунели, хидравлики, 
канализационни колектори, басейни , вани и 
др.). Подходящ и за блокиране на водните 
потоци.  

 

 

 

   

PAVA POOL  kg. 5,000 kg. 10,000 

 
 Еднокомпонентна, цветна, UV устойчива боя, 
на основата на синтетични смоли, във водна 
емулсия, с висока покриваща сила, 
използвана за оцветяване на повърхността на 
бетонни резервоари и басейни. Подходяща 
за непрекъснат контакт с хлор (в умерена 
концентрация), който обикновено се 
използва за саниращо лечение на басейни  

   

   

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

бял 

син 

пясъчен 

ADR-FREE 
prodotto non pericoloso per il trasporto 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ  

PAVA SEAL 250 SG  kg. 6,000 kg. 25,000 

Еднокомпонентна мембрана от 
ествествен, еднокомпонентен, ароматен, 
хидрофобен, полиуретанов еластомер, в 
течно състояние, изключително еластичен, 
прилага се на студено. Изпозлва се за 
дълготрайна хидроизолация. Втвърдява се 
чрез химическа реакция с влажността на 
околната среда (хигро-втвърдител). 
Хидроизолация на нови покриви и 
възстановяване на вече съществуващи.  

   

   

SCHEDA TECNICA 

бял 

Светло 
сив 

LIN
EA IM

PERM
ABILIZZAN

TI 
(PER GLI ALTRI PRODOTTI DELLA LIN

EA PAVA SEAL, VEDERE PAG. 55 E PAG. 71) 
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LINEA PAVACOAT 

 

  kg. 1,150 kg. 15,000 

 
 
 
 
 

  

  

Цветна версия P20 
Pavacoat F/E вече може да бъде 

доставен пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част А на продукта, в 

процентност от 20% върху общото 
A+B.  

 

. 
 

PAVACOAT F / E  kg. 0,950 kg. 12,400 

 
Стандартна версия.  Двукомпонентен 
епоксиден продукт с отлични 
бактериостатични характеристики за 
покрития с дебел филм върху вертикални 
бетонни повърхности, стоманени 
конструкции, резервоари за съхранение на 
храна. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

 
 

PAVACOAT F/E е двукомпонентен, епоксиден 
състав, 

без разтворители, с отлична химическа и 
механична устойчивост.  

Лесно почистване и хигиенизиране, отговаря 
на изискванията, наложени със 
Законодателен указ 193/2007, H.A.C.C.P. и от 

Директивата на ЕС 2004/42/EG относно V.O.C. 

Поради тези причини е особено 

подходящ за външна облицовка на 

резервоари в сектора на виното и храните. 
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  kg. 15,990 

 
 
 
 
 

 

 

LINEA PAVACOAT 

Неутрална версия 

Pavacoat F/E -MAT-OH вече може да бъде 

доставен пигментиран, с добавяне на 

оцветяващи пасти на водна основа във 

вътрешността на част А на продукта, в 

процентност от 20% върху общото A+B. 

 Пигментира се във всички RAL или NCS. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

PAVACOAT F / LN2  kg. 0,920 kg. 12,020 

 
Бавно изсъхваща лятна версия за покрития с 
дебел филм върху вертикални бетонни 
повърхности, стоманени конструкции, 
резервоари за съхранение на храна с дълъг 
живот, препоръчителен в сезони или среди с 
високи температури, 20-35 ° C. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

 

  kg. 1,120 kg. 14,620 

 
 
 
 
 

  

  

Цветна версия P20 

Pavacoat F/LN2 вече може да бъде 
доставен пигментиран, с добавяне на 

оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част А на продукта, в 

процентност от 20% върху общото 
A+B. 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

. 

Неутрална версия 

PAVACOAT F / E-MAT-OH  kg. 13,390 

 
Сатененa версия за дебели филмови 
покрития върху вертикални повърхности.  

  

  

Цветна версия P20 

SCHEDA TECNICA 
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Пигментира се във всичкиRAL или NCS бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

PAVACOAT F / SE kg. 1,250 kg. 8,250 kg. 16,490  

 
Епоксиден състав, подходящ за създаване на 
обозначения  от различни видове и форми 
във всеки RAL или NCS цвят. 

    

    

SCHEDA TECNICA 

LINEA PAVACOAT 

Цветна версия P20 

PAVACOAT F / P  kg. 0,940 kg. 12,290 

 
Химически устойчива версия, подходяща за 
използване на корозивни вещества от 
киселинно и / или основно естество, както и  

масла, бензини и въглеводороди. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

 

  kg. 1,130 kg. 14,750 

 
 
 
 
 

  

  

Цветна версия P20 

  

 

Пигментира се във всичкиRAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Неутрална версия 
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LINEA PAVACOAT 

Неутрална версия 

PAVACOAT F / R55  kg. 0,905 kg. 11,790 

Бърза химически устойчива версия за 
покрития на вертикални повърхности, където 
се изискват специфични изисквания за 
химическа и механична устойчивост и бързо 

втвърдяване. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

 

  kg. 1,085 kg. 14,100 

 
 
 
 
 

  

  

Цветна версия P20 

  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Неутрална версия 

PAVACOAT F / U  kg. 0,970 kg. 12,660 

 
Пигментирана версия на промоутър на 
адхезия с двойна функция на грунд и първи 
слой пигментирана боя върху вертикални 
повърхности на циментова основа, 
стоманени конструкции, резервоари за 
съхранение на храна. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

 

  kg. 1,120 kg. 14,560 

 
 
 
 
 

  

  
Пигментира се във всички RAL или NCS 

бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

 

Pavacoat F/U вече може да бъде 
доставен пигментиран, с 

добавяне на оцветяващи пасти 
на водна основа във 

вътрешността на част А на 
продукта, в процентност от 20% 

върху общото A+B  

Цветна версия P20 
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  kg. 15,300 

 
 
 
 
 

 

 

LINEA PAVACOAT 

Pavacoat Ionic вече може да бъде доставен 
пигментиран, с добавяне на оцветяващи 

пасти на водна основа във вътрешността 
на част А на продукта, в процентност от 20% 

върху общото A+B. 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

PAVACOAT F / WRC  kg. 1,420 kg. 18,490 

 
Версия на водна основа, в суха водна емулсия 
за покрития с дебел филм върху вертикални 
циментови повърхности с добра устойчивост на 
пожълтяване поради излагане на UV лъчи и с 

отлични бактериостатични характеристики. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

 

  kg. 1,710 kg. 22,200 

 
 
 
 
 

  

  

Цветна версия P20 
Pavacoat F/WRC вече може да бъде 

доставен пигментиран, с добавяне на 
оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част В на продукта, в 

процентност от 20% върху общото 
A+B.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

Неутрална версия 

PAVACOAT IONIC  kg. 12,750 

 
.Дисипативна антистатична версия с химико-
механични характеристики на устойчивост, които 
се нанасят с четка или валяк върху вертикални 
повърхности от цимент и / или желязно естество, 
без влага в основата   

  

  

Цветна версия P20 

Неутрална версия 

SCHEDA TECNICA 
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PAVADECOR / E-MAT-OH  kg. 1,160 kg. 11,600 

 
Двукомпонентен продукт с ниска защита (Top-
coat), антипрахов и антимаслен. Подходящ за 
Подходящ в цветната версия за шпатулирани 
покрития с прозрачни сатенени ефекти, 
спрямо процента на дозиране на добавената 
оцветяваща паста. 
 

   

   

PAVACOL PF  kg. 13,100 

 
Структурно свързващо вещество за леене на 
фуги, подходящо за залепване на нов бетон или 
стоманобетон върху стар, подобаваща 
съвместимост с влажни повърхности (премахва 
всякакви застои на вода). 
Pavacol полимеризира без свиване и след като се 
втвърди, е непропусклив за вода, има отлични 
диелектрични свойства и високи механични 
характеристики, както и адхезия към бетон и 
стомана. 

  

  

SCHEDA TECNICA 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 
7035 

RAL 
7038 

RAL 
7040 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS  бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

kg. 0,930 kg. 4,650 kg. 9,300 PAVADECOR KRYSTAL 58 

 
.Двукомпонентен прозрачен продукт с ниска 
дебелина върху бетонни или 
стоманобетонни повърхности като защитен 
(топ-лак), антипрахов и антимаслен, както и 
задвижване за лек гумиран транзит. 
Предлага се в гланцирани и сатенени версии. 

    

    

ПРОЗРАЧНА версия 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS  бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 
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  kg. 10,900 

 
 
 
 
 

 

 

Цветна версия P15 

PAVAFLEX /E  kg. 9,470 

 
Двукомпонентен продукт за подове, бетонни 
конструкции, тераси, басейни 
( пречиствателни станции и канализации), 
железни конструкции, подложени на 
механично напрежение. 
Притежава добра химическа устойчивост към 
разредени киселини и основи. Препоръчва се 
предварителна оценка на условията 
за употреба,  преди да продължите с 
изготвянето на продукта. Консултирайте се с 
техническия офис. 

  

  

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

PAVAFLEX “T” kg. 0,740 kg. 4,850 kg. 9,700  

 
Двукомпонентен, прозрачен, еластомерен 
състав  с добра устойчивост на разредени 
киселини и основи, който се нанася с четка, 
валяк или спрей  върху повърхности, 
подложени на механично напрежение  

    

    

ПРОЗРАЧНА версия 

PAVAFLEX MONO M51  парчета 
(kg. 0,720 на парче.) 

 
Еднокомпонентният полиуретанов уплътнител със 
среден модул на еластичност,  може да бъде 
боядисан за уплътняване на контролни / свиващи 
фуги в индустриални подове, фасадни фуги, 
пукнатини  дори при наличие на слаби агресивни 
химикали, при малки движения и утаявания. 
 
Подходящ и за периметърни разстояния в 
гражданска и индустриална среда и за хранителния, 
механичния и строителния сектор . 

  

  

SCHEDA TECNICA 

Наличен в кутии 
от 20 парчета. 
 

Pavaflex/E вече може да бъде 
доставен пигментиран, с добавяне 

на оцветяващи пасти на водна 
основа във вътрешността на част А 
на продукта, в процентност от 15% 

върху общото A+B  

 

Пигментира се във всички RAL или 
NCS  бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

SCHEDA TECNICA 
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PAVAFLOOR H200/E е двукомпонентен, епоксиден, пигментиран 
състав, без разтворители, с добра химическа и подобрена 
механична устойчивост. 

Подходящ за покриване на повърхности, където се изискват 
добри химико-физични устойчивости, подходящ за преминаване 
на средно леки или средно тежки гумени покрития с многослоен 
цикъл. 

 

 

 

Стандартна версия 

 

 

 

 

  kg. 14,000 

 
 
 
 
 

 

 

 
Pavafloor H200/E5 

  
 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 

PAVAFLOOR H200 / E kg. 0,950 kg. 6,180 kg. 12,350  

 
     

    

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,050 kg. 6,800 kg. 13,600 kg. 1,100 kg. 7,100 kg. 14,200 kg. 1,150 kg. 7,430 kg. 14,850 

         

Pavafloor H200/E вече може да бъде доставен пигментиран с 
добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител 

в част А на продукта в процентност варираща, според 
избраната боя.   

 

Пигментира се във всички RAL или NCS  бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

REAGENTE 

E 

LINEA PAVAFLOOR 

SCHEDA 

SCHEDA APPLICATIVA 
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PAVAFLOOR H200/E5 è  двукомпонентен, епоксиден , пигментиран 
състав   без разтворители с добра химическа и механична 

устойчивост. 

Подходящ за покриване на повърхности, където се изискват 
добри химико-физични устойчивости, подходящ за 

преминаване на средно леки или средно тежки гумени 
покрития с многослоен цикъл  

 

Версия с по-голяма устойчивост на износване от стандартната 
версия  

 

 

 

 

  kg. 14,000 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E  вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия. 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

PAVAFLOOR H200 / E5 kg. 0,950 kg. 6,180 kg. 12,350  

 
     

    

SCHEDA TECNICA 

Pavafloor H200/E5 вече може да бъде доставен пигментиран 
с добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител 

в част А на продукта в процентност варираща, според 
избраната боя.   

 

Пигментира се във всички RAL или NCS  бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ 

REAGENTE 

E5 

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,050 kg. 6,800 kg. 13,600 kg. 1,100 kg. 7,100 kg. 14,200 kg. 1,150 kg. 7,430 kg. 14,850 

         

LINEA PAVAFLOOR 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/ES 81R  е двукомпонентен, епоксиден, модифициран състав, 
 пигментиран за производството на саморазливащи се системи и също подходящ 
 за нанасяне с валяк. 

Идеален за изграждане на лесна за поддръжка непрекъсната настилка с добра 
устойчивост на транзит на гумирани транспортни средства със средни 

товари. 

 

Версия с голяма дебелина и с много висока устойчивост на 
износване  

 

PAVAFLOOR H200/ES 81R1  е двукомпонентен, епоксиден, модифициран състав, 
пигментиран за производството на саморазливащи се системи.  

Формулиран да има отлична механична и химическа устойчивост при 
всякакви условия на приложение, той е идеален за изграждане на лесни за 
поддръжка непрекъснати подови настилки с добра устойчивост на 
преминаване на гумирани превозни средства със средни товари. 

Освен това, голямата лекота на приложение на продукта позволява за сравнително 
кратко време да се покрият индустриални повърхности с големи размери.   

Предимството пред традиционните системи Pavafloor се крие във факта, че при 
реализацията на многослойни системи Pavafloor ES81R играе ролята, не само на 
пигментирано покритие, но и на епоксидно изглаждащо свързващо вещество, ако е 
подходящо добавено с кварцови агрегати с подходяща гранулометрия. 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

kg. 24,000  PAVAFLOOR H200 / ES 81R1  
 
   

  

SCHEDA TECNICA 

REAGENTE 

ES 81R1 

LINEA PAVAFLOOR 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Консултирайте се с техническия офис. 
 

ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/E-MAT-OH е двукомпонентен, полимерен състав, 

 без разтворители, с добра химическа и механична устойчивост.  
 

Идеален за тънко и дебело филмово покритие върху вертикални и / или 
хоризонтални повърхности на полимерни, циментови и железни конструкции, 

направени с оцветяващи пасти на прецизни нюанси. Преминаване за средно лек или 
средно тежък колесен транспорт с многослоен цикъл. 

 

 

Сатенена версия 

 

 

 

 

  kg. 14,990 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия. 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

Pavafloor H200/E-MAT-OH вече може да бъде доставен 
пигментира с добавяне на оцветяващи пасти на основата на 

разтворител във вътрешността на част А на продукта в 
променлив процент, по отношение на избрания цвят.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

REAGENTE 

E-MAT-OH 

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,120 kg. 14,670  kg. 1,170 kg. 15,340 kg. 1,220  kg. 16,010 

      

kg. 1,020 kg. 13,340  PAVAFLOOR H200 / E-MAT-OH  
 
    

   

SCHEDA TECNICA 

LINEA PAVAFLOOR 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/LN2 е двукомпонентен, епоксиден, пигментиран 
състав, без разтворители, с добра химическа и механична 
устойчивост, дълъг живот, препоръчителен в сезони или среди с 
високи температури  20-35°C. 

 

 Идеален за повърхностни покрития, където се изисква добра 
химическа и механична устойчивост, подходящ за превозни 
средства със средно лек или средно тежък гумиран транзит с 
многослоен цикъл. Конкретната формула за дълъг живот 
насочва използването му през лятото. 

 

Бавно втвърдяваща се лятна версия 

 

REAGENTE 

LN2 

 

  kg. 13,620 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия  

Неутрална версия 

PAVAFLOOR H200 / LN2 kg. 0,920 kg. 5,985 kg. 11,970  

 
     

    

Pavafloor H200/LN2 вече може да бъде доставен пигментира с 
добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител във 
вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по 

отношение на избрания цвят.  
Консултирайте се с техническия офис. 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,010 kg. 6,580 kg. 13,170 kg. 1,060 kg. 6,880 kg. 13,760 kg. 1,105 kg. 7,185 kg. 14,350 

         

SCHEDA TECNICA 

LINEA PAVAFLOOR 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/P е двукомпонентен, полимерен, състав, без 
разтворители, с добра химическа и механична устойчивост.   

 

Идеален за повърхностни покрития, където се изискват 
специфични изисквания за химико-механична устойчивост. 

Преминаване за средно лек или средно тежък гумиран транзит с 
многослоен цикъл. 

 

Химически устойчив и устойчив на карбонизация 
вариант 

 

 

 

REAGENTE 

P 

 

  kg. 13,890 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия.    

PAVAFLOOR H200 / P kg. 0,940 kg. 6,120 kg. 12,240  

 
     

    

SCHEDA TECNICA 

Цветна версия  
 P10 

Цветна версия  
P15 

Цветна версия  
 P20 

kg. 1,030 kg. 6,730 kg. 13,460 kg. 1,080 kg. 7,040 kg. 14,080 kg. 1,130 kg. 7,340 kg. 14,740 

         

Pavafloor H200/P вече може да бъде доставен пигментира с 
добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител във 
вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по 

отношение на избрания цвят.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

LINEA PAVAFLOOR 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/R55 е двукомпонентен R55 пигментиран, оксиден състав, 
без разтворители с висока химико-механична устойчивост. 

Идеален за повърхностни покрития, където се изискват специфични 
изисквания за химическа и механична устойчивост, подходящ за 
превозни средства със средно лек или средно тежък гумиран транзит с 
многослоен цикъл. Благодарение на присъщата бързина на катализа, 
съставът позволява осъществяването на приложения за бързо 
втвърдяване. 

 

Бърза химически устойчива версия,  

чувствителна към карбонизация 

 

 

 

REAGENTE 

R55 

 

  kg. 13,390 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия. 

PAVAFLOOR H200 / R55 kg. 0,905 kg. 5,870 kg. 11,740  

 
     

    

Pavafloor H200/R55 вече може да бъде доставен пигментира с 
добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител във 
вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по 

отношение на избрания цвят.  

 

.Пигментира се във всички RAL или NCS бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,000 kg. 7,460 kg. 12,910 kg. 1,040 kg. 7,750 kg. 13,500 kg. 1,085 kg. 8,040 kg. 14,090 

         

SCHEDA TECNICA 

LINEA PAVAFLOOR 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/U е двукомпонентен, епоксиден, пигментиран 
състав, без разтворители, с добра химическа и механична 

устойчивост. 

Подходящ като промоутър на адхезия за повърхностни бетонни 
или стоманобетонни покрития, където се изискват специфични 

изисквания за адхезия. 

Непроницаем за преминаването на водни пари.  

 

 

Версия на промоутър на пигментирана адхезия при 
липса на грунд. 

 

 

 

 

  kg. 14,260 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия.  

PAVAFLOOR H200 / U kg. 0,970 kg. 6,300 kg. 12,610  

 
     

    

SCHEDA TECNICA 

Pavafloor H200/U вече може да бъде доставен пигментира с 
добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител във 
вътрешността на част А на продукта в променлив процент, по 

отношение на избрания цвят.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

REAGENTE 

U 

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,070 kg. 6,930 kg. 13,870 kg. 1,120 kg. 7,250 kg. 14,500 kg. 1,170 kg. 7,580 kg. 15,110 

         

LINEA PAVAFLOOR 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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PAVAFLOOR H200/WRC е двукомпонентен пигментиран епоксиден  

състав, без разтворители, с добра химическа и механична 
устойчивост във водна емулсия. 

 

Идеален за повърхностни покрития, където се изисква добра 
химико-механична устойчивост, като се използва състав във 
водна емулсия, с ниско въздействие върху околната среда. 
Задвижване за средно лек или средно тежък гумиран транзит с 
многослоен цикъл и също приложим на вертикални 
повърхности. 

 

 

 

Вeрсия с дишаща вода 

 

 

 

 

  kg. 20,090 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pavafloor H200/E вече е наличен 
пигментиран в цветната стандартна 

версия.    

PAVAFLOOR H200 / WRC kg. 1,420 kg. 9,220 kg. 18,440  

 
     

    

SCHEDA TECNICA 

Цветна версия P10 Цветна версия P15 Цветна версия P20 

kg. 1,560 kg. 10,140 kg. 20,280 kg. 1,670 kg. 10,600 kg. 21,200 kg. 1,710 kg. 11,070 kg. 22,100 

         

Pavafloor H200/WRC вече може да бъде доставен пигментира с 

добавяне на оцветяващи пасти на основата на разтворител 
във вътрешността на част А или с паста на водна основа 

във вътрешността на част В на продукта в променлив 
процент, по отношение на избрания цвят.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS бои. 
ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

REAGENTE 

WRC 

LINEA PAVAFLOOR 

Неутрална версия 

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

RAL 1015 RAL 3009 RAL 7035 ROSSO 
PAVA RAL 9003 RAL 7038 RAL 7040 
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Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

 

  kg. 14,600 

 
 
 
 
 

 

 

Цветна версия P15 

RAL 
1015 

RAL 
3009 

RAL 
7035 

ROSSO 
PAVA 

RAL 
9003 

RAL 
7038 

RAL 
7040 

Неутрална версия 

PAVAFONDO 2S kg. 1,460 kg. 9,000 kg. 18,000  

 
Двукомпонентен, пигментиран продукт за 
многослойни системи, заредени с кварцови 
инертни материали. 
Обезмасленото покритие за поставяне на 
подове трябва  да бъде наситено с инертни 
материали с подходяща гранулометрия. 

    

    

SCHEDA TECNICA 

  kg. 1,610 kg. 9,900 kg. 19,800 

    

  

   

PAVAFLOOR H200 IONIC  kg. 14,350 

Двукомпонентен, епоксиден състав, с 
неръждаеми електропроводими пигменти, с 
добра химическа и механична  устойчивост, 
подходящ, като антистатично дисипативно 
покритие. 
Електропроводимото покритие разрежда 
електростатичните заряди, посредством 
подходяща система за заземяване (в 
съответствие с действащите разпоредби 
относно безопасността и защитата на стоките 
и хората). 

  

  

SCHEDA TECNICA 

Вече е наличен пигментиран в цветна 
стандартна версия. 

SI
ST

EM
I C

ON
DU

TT
VI

 

Цветна версия P10 

Pavafloor H200 Ionic вече може да бъде 
доставен пигментиран с добавяне на 

оцветяващи пасти на основата на 
разтворител във вътрешността на част 

A на продукта в процент от 15% от 
общото A+B 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Pavafondo 2S вече миже да бъде 
доставен пигментиран с добавяне на  

оцветяващи пасти на основата на 
разтворител във вътрешността на част 
А на продукта в процентност от 10%.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 
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  kg. 20,120  

 
 
 
 
 

 

 

PAVAFONDO 3S  kg. 18,285  

 
Двукомпонентен продукт за довършително 
изглаждане на смолисти замазки. 
По- наситена версия от системата Pavafondo 2S. 

  

   

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

Цветна версия P10 

 

  kg. 22,000  

 
 
 
 
 

 

 

PAVAFONDO HYDRO  kg. 20,000  

 
Двукомпонентен продукт във водна 
емулсия. Изглаждащата смес, заредена с 
кварцови инертни материали за 
поставянето на подове, трябва да бъде 
наситена с инертни материали с 
подходяща гранулометрия.  

  

   

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

Цветна версия P10 Pavafondo Hydro вече може да бъде доставен 
пигментиран с добавяне на  

оцветяващи пасти на основата на разтворител 
във вътрешността на част A или с пасти на водна 
основа във вътрешността на част  B на продукта 

в процент от 10% от общото  A+B. 

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 

Pavafondo 3S вече миже да бъде 
доставен пигментиран с добавяне на  

оцветяващи пасти на основата на 
разтворител във вътрешността на част 
А на продукта в процентност от 10%.  

 

Пигментира се във всички RAL или NCS 
бои. 

ΔE Cielab <5,0 не обвързващ. 
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Разливащите продукти Pava Resine са съставени в нашите 
лаборатории за постигане на висока степен на прозрачност дори 
при големи дебелини.  

 

Те се различават помежду си по отношение на максималната 
дебелина, която може да бъде достигната при едно отливане: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЕФЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ 

Проверете за липса на влага в основата преди полагане (по-малко от 2% в 
абсолютна стойност). 

Измерете степента на влажност на околната среда (трябва да бъде <60%) 

•Измерете температурата на околната среда (> 20 ° C). Температурата на основата 
също трябва да бъде около 18 -20 ° C; обръщайте голямо внимание на вратите и 
прозорците, тъй като теченията могат да причинят нежелани ефекти (студени, 
дъждовни или дни с висока влажност). 

Обърнете внимание на възможното присъствие на силикони или други 
замърсители (вижте прикачения файл и показаните примери ) 

За повече информация, консултирайте се с техническия офис.   

kg. 0,900 kg. 4,500 kg. 9,000 PAVAGLASS COLATA H40 / H50  
 
Двукомпонентен, полимеро-модифициран 
състав за прозрачни покрития с голяма 
дебелина (до 3мм за версията H40, между 3-
10 мм за версията H50) върху смола, бетонни 
или циментови повърхности. 

    

    

PAVAGLASS UV COLATA kg. 0,880 kg. 4,400 kg. 8,800  

 
Двукомпонентен, полимеро-модифициран 
състав за прозрачни покрития с голяма 
дебелина между 3-6 мм  върху смола, бетонни 
или циментови повърхности.  

    

    

РАЗЛИВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ  

Aquarius “T” Pava 

Aquarius Pava 

Pavaglass UV Colata 
Pavaglass Colata H50 

Pavaglass Colata H40 

> 3 mm  < 30 mm 

> 3 mm  < 20 mm 

> 3 mm  < 6 mm 
> 3 mm  < 10 mm 

< 3 mm 

ПРОЗРАЧНА версия 

ПРОЗРАЧНА версия 

PAVAGLASS H50 PAVAGLASS H40 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 
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PAVAGLASS UV COLATA kg. 0,880 kg. 4,400 kg. 8,800  

 
Formulato polimerico-modificato per rivestimenti 
trasparente ad alto spessore compreso tra 3-12 mm su 
superfici in resina e calcestruzzo / cemento armato.  

    

 26,58 /kg  25,78 /kg  25,42 /kg  

SCHEDA TECNICA 

PAVAGLASS UV / E kg. 0,885 kg. 4,415 kg. 8,830  

 
Formulato epossidico per rivestimenti trasparenti lucidi a 
basso spessore su superfici in calcestruzzo / cemento 
armato quale decorativo antipolvere ed antiolio; carrabile 
per transito gommato leggero e resistente agli agenti 
chimici.  
Antibatterico e disinfettabile.  

    

 26,58 /kg  25,78 /kg  25,42 /kg  

SCHEDA TECNICA 

 

 

 

 

kg. 1,136 kg. 11,360 PAVAGLASS UV OPACO / E-MAT-OH  

 
Двукомпонентен, епоксиден състав, без 
разтворители, за прозрачни, гланцирани покрития  
с ниска дебелина. 
Матова версия.  

   

   

SCHEDA TECNICA 

PAVAKRIL SOLV. lt. 1,000 lt. 10,000 lt. 25,000  

 
Еднокомпонентен продукт, съставен от 
специални акрилни съполимери, 
диспергирани в органични разтворители, 
силно проникващи, водоотблъскващи, 
анти-пожълтяващи, анти-солеви и анти-
карбониращи, подходящи за всякакви 
бетонни конструкции. 

    

    

SCHEDA TECNICA 

PAVAGLASS UV / E kg. 0,885 kg. 4,415 kg. 8,830  

 
Двукомпонентен полимеро- модифициран, 
епоксиден състав, без прозрачно покритие, 
на основата на разтворител за 
високопрозрачни покрития с  дебелина 
между 3-12 мм. антипрах и антимазнини; 
задвижване на лек гумиран транзит и 
устойчив на химически агенти. 
Антибактериално и дезинфекциращо. 

    

    

SCHEDA TECNICA 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

PAVALUX ГЛАНЦ/ МАТ  kg  5,000  

 
Восъчен продукт на основата на полимери и 
синтетични восъци в емулсия, използван като 
изключително трайна жертвена обработка за 
подове, подложени  на движение. 

  

   

SCHEDA TECNICA 

ПРОЗРАЧНА версия 

ПРОЗРАЧНА версия 



52 

 

 

 

 

PAVANATUR  kg. 14,350 

 
Двукомпонентен, полимеро-модифициран, 
течен състав, без ратзворители, с висока 
овлажняваща сила за декоративни замазки с 
голяма дебелина за нови интервенции или 
възстановявания с естетично-декоративна 
стойност. 

  

  

SCHEDA TECNICA 

PAVAREL ECO 64 lt. 1,000 lt. 10,000 lt. 25,000  

 
Еднокомпонентен, прозрачен продукт с 
ниско въздействие върху околната среда. 
Водоотблъскващ, прибиращ се импрегниращ 
агент, който представлява трайна пречка за 
проникването на дъждовна вода и капения в 
стените, без да възпрепятства 
транспирацията. 

    

    

SCHEDA TECNICA 
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PAVASETTIC HC  kg. 14,350 

 
100% чист полимерно-акрилен продукт, който 
съчетава високото фунгицидно и 
бактерицидно действие с 
антикондензационните, миещи се и 
транспирационни свойства на стената, като по 
този начин позволява на последната да 
елиминира влагата вътре. 
 
Особеният състав на използваната смес от 
активни съставки, гарантира широк спектър 
на действие върху 
плесени и бактерии с особена ефективност и 
в ТЕХНИЧЕСКИЯ ЛИСТ в среда с висока 
влажност. 

  

  

SCHEDA TECNICA 

PAVAREL H2O T5 lt. 1,000 lt. 10,000 lt. 25,000  

 
Еднокомпонентен, водоотблъскващ, 
прозрачен продукт, който се нанася с четка, 
валяк или машина за напръскване върху 
повърхности, защитени от проникване на 
вода, цикли на замръзване-размразяване и 
UV лъчи. 

    

    

SCHEDA TECNICA 
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PAVASINT ALCHIDICA  kg. 14,350 

 
Еднокомпонентен,бързосъхнещ алкиден 
състав за защитна обработка на метални 
повърхности. 

  

  

PAVATECH 405  lt. 25,000 

 
Супер концентриран състав, базиран на 
специални модифицирани неорганични 
минерали (литиеви силикати). Консолидиращ 
агент за порести и ронливи повърхности. 
Консолидиращ агент за порести и ронливи 
повърхности, както нови, така и стари в бетон 
и / или пясъчен цимент, подложен на 
автомобилен и пешеходен трафик. Съставът 
увеличава устойчивостта на абразия на 
основата, инхибирайки нейната 
пропускливост и ронене.  

  

  

SCHEDA TECNICA 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

PAVATECH 605  lt. 25,000 

 
Консолидиращ продукт за смолисти и 
ронливи повърхности. 
По-малко смолиста и по-проницателна 
версия. 
 

  

  

SCHEDA TECNICA 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

SCHEDA TECNICA 
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PAVATEKNO 2 ЛЕТЕН / ЗИМЕН  kg. 1,035 kg. 10,350 

 
Двукомпонентен, епокси-модифициран 
състав с висока овлажняваща сила, идеален 
за  интервенции на преквалификация на 
бетонни и / или дървени подпори. Подходящ 
и за синтетични подове с голяма дебелина за 
нови интервенции или възстановяване на 
влошена настилка и / или основи. Свързващо 
вещество за Венециански щори и за замазки с 
кварц с керамично покритие.  

   

   

PAVATEKNO 2 FAST    kg. 10,350 

 
 
БЪРЗА версия за нанасяния при ниски 
температури 10-15°C, и ускорена  s със 
специфични, епоксидни ускорители.  

  

  

SCHEDA TECNICA 

PAVATEKNO 2 GOLD  kg. 24,000 

 
По- гладка и бърза в сравнение със 
стандартната версия. Заредена със 
специфични добавки които увеличават 
нейната течливост, благоприятствайки  
изтичането на въздушни мехурчета по време 
на затварящите изглаждания в многослойни 
цикли  

  

  

SCHEDA TECNICA 

vers. INVERNO 

vers. ESTATE 

SCHEDA APPLICATIVA 

ЕПОКСИДНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА 

PAVATEKNO 2 FLUIDO  
ЛЕТЕН / ЗИМЕН 

 kg. 10,350 

 
По-гладка версия за окончателно изглаждане 
на многослойни цикли с керамично 
покритие. 

  

  
vers. INVERNO 

vers. ESTATE 
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GRECO EGIZIANO PERSIANO ETRUSCO BIZANTINO ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

POLIFIX PAVA  lt. 1,000 lt. 10,000 

 
Еднокомпонентен състав, съставен от 
полиуретанови, ароматни смоли, на основата 
на разтворител. Продуктът е съставен да има 
отлични свойства, като импрегниращо, 
консолидиращо средство, промоутър на 
адхезия върху различни основи. Да се 
използва преди полагане на 
хидроизолационни системи. 
Продуктът е готов за употреба.  

   

   

SCHEDA TECNICA 

PLATINUM PAVA  kg. 5,000  

 
Еднокомпонентна състав с нано-пълнители, 
микрофибри и метално-преливащи се 
пигменти, изключително гъвкав в сектора на 
декорацията. Интериор, който съчетава 
високо качество и отлична издръжливост. 
Предлага възможност за създаване на 
творчески ефекти, позволявайки създаването 
на шпатулирани облачни, както сатенени, 
така и гланцирани покрития.  

  

  

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

SCHEDA TECNICA 

LIN
EA IM
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ABILIZZAN

TI 
(PER GLI ALTRI PRODOTTI DELLA LIN

EA PAVA SEAL, VEDERE PAG. 31 E PAG. 71) 



56 

 

 

 

 

PRIMER PAVA COND  kg  16,000 

 
Промоутър на проводяща адхезия за 
последващи покрития с антистатични и / или 
дисипативни цикли. 

  

   

SCHEDA TECNICA 

PRIMER PAVA BOGU  kg. 10,000 

 
Еднокомпонентен състав с пълнител за 
обработка на повърхности в строителния / 
декоративен сектор. Подходящ като 
адхезионен мост за стенни приложения в 
еднокомпонентни декоративни системи като 
Art Stuc Pava. 

  

  

SCHEDA TECNICA 

ADR-FREE 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

POLIUREA PAVA CF  kg  20,000  

Продукт на основата на полиуретанови смоли 
за нанасяне със спрей. Двата силно реактивни 
компонента се смесват заедно и се прилагат 
чрез система за пръскане под високо 
налягане, така че да се получи еластична 
мембрана, която катализира за около 60 
секунди при стайна температура.  
Основните характеристики на покритието са 
неговата устойчивост на много агресивни 
химикали, и по-специално на разредени 
(органични и неорганични) киселини, 
алкални разтвори, масла и различни водни 
разтвори. 

  

  

SCHEDA TECNICA 
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RASANTE PAVA ELX  kg. 1,500 kg. 15,000 

 
Епоксиден състав, формулиран за ремонт 
дори върху вертикални повърхности с висока 
дебелина (3-5 мм). 
Крепежни елементи с добра механична 
устойчивост, не се свиват. Фугиране като цяло 
върху бетон, цимент, мрамор, камък. 

   

   

SCHEDA TECNICA 
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THAR GOBY COLORADO 

ADR-FREE - продуктът не е опасен за транспорт 
специалната разпоредба (DS 375) на ADR за автомобилен, морски и въздушен транспорт предвижда 
пълно освобождаване за замърсители на околната среда, маркирани с UN номер 3082, когато се 
транспортират в опаковки с по-ниско нетно съдържание. равна на 5 lt. 
консултирайте се с техническата  служба за  повече информация.  

Цветна версия СТАНДАРТНИ БОИ 

SABBIE DEL DESERTO  kg. 5,000  

 
Състав, добавен с нано-пълнители, 
микрофибри, метално-ирисцентни пигменти 
и гранули от материали, изключително гъвкав 
в сектора на интериорната декорация, като 
съчетава високо качество и отлична 
издръжливост. Предлага възможност за 
материални и триизмерни метални ефекти. 

  

  
SCHEDA TECNICA 

ADR-FREE 
продуктът не е опасен за транспорт SAHARA VICTORYA 

REFORM-A PAVA 72  kg. 1,200 kg. 5,500 kg. 9,600 

 

Двукомпонентен промоутър на адхезия за 
всички декораритивни цикли и като цяло за 
цикли на водна основа. Подходящ и за 
тънкослойни и прозрачни покрития, като 
антипрах за подови, промишлени настилки, 
задвижване на лек гумиран транзит, 
с добри маслоотблъскващи характеристики.  

    

     
ADR-FREE - продуктът не е опасен за транспорт 
специалната разпоредба (DS 375) на ADR за автомобилен, морски и въздушен транспорт предвижда 
пълно освобождаване за замърсители на околната среда, маркирани с UN номер 3082, когато се 
транспортират в опаковки с по-ниско нетно съдържание. равна на 5 lt. 
консултирайте се с техническата  служба за  повече информация.  

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

REFORM PAVA 101  kg. 0,600 kg. 5,700 kg. 10,000 

 
Новата версия на промоутъра на 

адхезия представя 
характеристиките на 

стандартната версия, но в 
съотношение на катализите 

100:100 за да се улесни 
смесването на компонентите А и 

В.  

    

     

SCHEDA TECNICA 

STUK PAVA RASANTE FAST  kg. 1,000 kg. 10,000 

 
Двукомпонентен епоксиден състав, без 
разтворители, за ремонт, дори върху 
вертикални повърхности с висока дебелина (3
-5 мм). Закрепване с добра механична 
устойчивост, без свиване. 

   

   

SCHEDA TECNICA 
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ADR-FREE* 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

TRICO BAR PAVA  kg. 1,000 kg. 8,400 kg. 16,800 

 
Трикомпонентен, промоутър на адхезия за 
влажни основи и за последващи покрития 
от циментов или смолист състав. Продуктът 
позволява последващо покритие с основни 
покрития от епоксидни, полиуретанови 
смоли или еластични обвивки. 
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SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

TRICO VKF PAVA  kg. 1,000 kg. 9,000 kg. 18,000 

Трикомпонентен, епокси-модифициран 
състав, емулгируем във вода, разработен за 
нарязване на дебелина от 1-3 мм. Позволява 
да се преработят съществуващите 
повърхности, като стари плочки, , 
осигуряващи устойчивост до абразия, която 
очевидно превъзхожда традиционните 
системи за микроцементиране.  

    

     

Неутрална версия 

 

  kg. 1,100 kg. 9,900 kg. 19,800 

    
 
 
 
 

   

Trico VKF Pava вече може да бъде 
доставен пигментиран с добавяне на 

оцветяващи пасти на водна основа във 
вътрешността на част  A  на                                                    

продукта, в процентност от 10%. 

 

Пигментира се във всички RAL или 
NCS бои. 

E Cielab <5,0 нe обвързващ. 

Цветна версия P10 

ADR-FREE* 
Продуктът не е опасен за транспорт. 

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA APPLICATIVA 

TRICO VKF PAVA ELICOTTERATO  kg. 1,000 kg. 9,000 kg. 18,000 

 
Версия, която позволява създаването на 
хеликоптерни ефекти. 

    

     

Неутрална версия 

ADR-FREE* 
Продуктът не е опасен за транспорт. 
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ADR-FREE* 
Продуктът не е опасен за транспорт  

TRICO VKF PAVA PRO  kg. 1,000 kg. 9,000 kg. 18,000 

 
PRO версия с по-дълъг живот и по-лесна 
обработка от стандартната версия. 

    

     

SCHEDA TECNICA 

Неутрална версия 

ULTRAPOL PAVA / XA  kg. 9,000 

 
Двукомпонентен, полиуретанов състав,  
предназначен за покриване на външни 
повърхности след нанасяне на междинни 
слоеве. 
Може да се нанася като краен слой върху 
епоксидни и / или епокси-полиуретанови 
цикли, за да се запази яркостта и 
устойчивостта на светлина и да се инхибира 
креденето на подлежащите покрития. 

  

  

 

  kg. 10,800 

 
 
 
 
 

 

 

Неутрална версия 

Цветна версия P20 
Ultrapol Pava 

 
оцветяващи пасти на основата на 

разтворител във вътрешността на част 
A на продукта в процент от 20% от 

общото A+B 

 

ΔПигментира се във всички RAL или NCS бои.  
E Cielab <5,0 не обвързващ.. 

SCHEDA TECNICA 
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ULTRAPOL PAVA “T” ГЛАНЦ  kg. 0,730 kg. 3,650 kg. 7,300 

 
Двукомпонентен, прозрачен, полиуретанов 
състав, предназначен за финални слоеве 
върху епоксиднидни или епокси-
полиуретанови цикли за поддържане на 
блясък и устойчивост на светлина,  инхибират 
разпадането на основни покрития. 
Върху абсорбиращите основи се получава 
„мокър“ ефект. 
Гланцирана версия.  

    

     

ULTRAPOL PAVA “T” МАТ  kg. 0,730 kg. 3,650 kg. 7,300 

  
Матова/сатенена версия.  

    

     

SCHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

UNICO PAVA  kg. 5,000 kg. 20,000 

 
Еднокомпонентен закрепващ грунд във 
водна дисперсия с много висока адхезия и 
устойчивост. 
Специално проектиран за повърхности, които 
се създават с декоративни цикли на Pava Resine 
или когато се изисква отлична адхезия или 
закрепващ грунд дори върху непопиващи или 
стъклени повърхности. Продуктът изравнява 
и елиминира абсорбцията, като също така 
премахва засенчващия ефект на фугите, 
когато се използва върху плочки, със 
съответната армировка от стъклени влакна. 

   

   

SCHEDA TECNICA 

ПРОЗРАЧНА версия 
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VELVET PAVA ECO 2K  kg. 1,540 

 
Натурализатор за цикъла Pava Velvet.   

 

VELVET PAVA GLASS kg. 4,400 

 
Отливащ се  продукт за цикъл Pava Velvet.  

 

 

VELVET PAVA P.U. OPACO kg. 5,750 

 
Незадължителен прозрачен предпазител за 
затъмняване на повърхности Pava Velvet. 

 

 

VELVET PAVA PRIMER kg. 5,000 

 
Промоутър на адхезия за цикъла Pava Velvet.   

 

ПРОДУКТИ PAVA VELVET 

ADR-FREE* 
Продуктът не е опасен за превоз. 

Pava Velvet е система, съставена от 
проникваща, стабилна, еластична и 
патентована тъкан, която може да се 
нанася върху безброй основи с 
много ниска дебелина. 

 

Печатът на тъканта може да се 
извърши с всяко изображение с 
много висока разделителна 
способност, което позволява 
създаването на безкрайни решения. 

ADR-FREE* 
Продуктът не е опасен за превоз. 
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ПЯСЪК И 
КВАРЦ 
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Наличен в  

SACCHI (25 KG.) PALLET ( 63 X 25 KG.) 

 

Наличен в  

SACCHI (25 KG.) PALLET ( 63 X 25 KG.) 

  

Наличен в  

SACCHI (25 KG.)  

Консултирайте се с техническия офис за 
наличните цветове. 

Наличен в  

SACCHI (25 KG.) PALLET ( 63 X 25 KG.) 

 

Наличен в  

SACCHI (25 KG.) PALLET ( 48 X 25 KG.) 

 2,65 /kg  

Наличен в  

SACCHI (25 KG.) PALLET ( 63 X 25 KG.) 
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РАЗРЕ-
ДИТЕЛИ 
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lt. 10,000 lt. 25,000 

Наличен и в съд. 

lt. 10,000 lt. 25,000 

Консултирайте се с техническия офис за информация относно 
цените. 

lt. 5,000 lt. 10,000 lt. 25,000 

lt. 5,000 lt. 10,000 lt. 25,000 

lt. 10,000 lt. 25,000 

Наличен и в съд. 
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ДОБАВКИ 
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/kg 

   

/kg 

BIANCO NERO ROSSO 

BRONZO 

ORO 

RAME 

ARGENTO 

MADREPERLA 
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AКСЕСОАРИ И 
ИНСТРУМЕНТИ 
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 88,83 /pz 

 73,05 /pz 

 3,91 /ml 

 3,53 /mq 

100 mm. 225 mm. 300 mm. 

/pz 
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PAVA SEAL SYSTEM 
ACCESSORI 
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ИЗЛОЖБЕН 
МАТЕРИАЛ 
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W E   P R O T E  C  T    Y  O U R   W O R L D  

PAVA RESINE SRL - Via Dolomiti 6/1 - 35018 San Martino di Lupari (PD) 

tel. 049/5953085 - info@pavaresine.it 

www.pavaresine.it 

PAVA RESINE 

PAVA RESINE SRL 

PAVARESINESRL 


