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за Адинг...

Повеќе од 50 години Адинг е компанија на ви-
зионери, сонувачи и иноватори. Луѓе за кои 
невозможното и недостижното се предизвик, 
философија која е цврсто вградена во Адин-
говиот код. Нашето мото, да се биде „состојка 
на секоја градба“ нè води од далечната 1969 
година и горди сме што денес нè има насекаде 
околу Вас.
Адинг е инженерска компанија, во која по-
веќе од 40% од вработените се инженери чие 
знаење и искуство е вградено во преку 100 
хемиски производи за градежништвото. Го-
лем дел од оваа производна програма нуди 
решенија на некои од најспецифичните про-
блеми во градежништвото, а притоа подржа-
на од тим на инженери секогаш достапен за 
дополнителни совети и детали во нејзината 
примена. 
Целта е една и единствена, преку производи-
те и технологиите, да Ви понудиме поеднос-
тавени, бр зи и сигурни решенија за Вашите 
градби. Да создадеме заедничка визија, да 
изградиме подобро утре, да создадеме долго-
вечни градби.

about Ading...

For more than 50 years, Ading has been a com-
pany of visionaries, dreamers and innovators. 
People for whom the impossible and the un-
achievable are a challenge – a philosophy that 
has been deeply embedded in Ading’s code. To 
be “ingredient of every structure” is the motto 
that has been guiding us since 1969 and to-
day we are proud of being present everywhere 
around you.
Ading is an engineering company, in which more 
than 40% of the company’s employees are engi-
neering staff, whose knowledge and experience 
has been embedded in more than 100 chemi-
cal construction products. Many of these prod-
ucts offer solutions to some of the most specific 
problems in construction, supported by a team 
of engineers which is always available to provide 
additional advice and details on the application.
There is one and only goal – with our products 
and technologies to offer you simplified, fast and 
reliable solutions for your buildings. Let’s create 
a joint vision, let’s build a better tomorrow, let’s 
construct enduring buildings.
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АДИТИВИ
ADMIXTURES

СМЕСИ ЗА ЗАЛЕВАЊЕ
GROUTING AND SEALING

РЕПАРАЦИЈА НА БЕТОНИ
CONCRETE REPAIR

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА ПОДОВИ
FLOOR FINISHING PRODUCTS

ГРАДЕЖНИ КИТОВИ
JOINT SEALANTS

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
WATERPROOFING

ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ
PROTECTIVE COATINGS

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
FIRE PROTECTION

ГРАДЕЖНИ ЛЕПИЛА
ADHESIVES

СМЕСИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ
LEVELING COMPOUNDS

ДЕКОРАТИВНИ ПРЕМАЗИ И МАЛТЕРИ
DECORATIVE COATINGS AND MORTARS

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ СО ПРИМЕНА ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО

OTHER PRODUCTS APPLIED  
IN CONSTRUCTION



АДИТИВИ

ADMIXTURES



 ПЛАСТИФИКАТОРИ 
 PLASTICIZERS

 СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ 
 SUPERPLASTICIZERS

 АДИТИВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА СЕГРЕГАЦИИ КАЈ  
БЕТОНСКИТЕ МЕШАВИНИ 
 ADMIXTURES FOR PREVENTION OF SEGREGATION  
 IN CONCRETE MIXTURES

 AДИТИВИ ЗА РЕДУКЦИЈА НА СОБИРАЊЕТО НА БЕТОНОТ 
 SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURES

 АДИТИВИ ЗА ЗИМСКО БЕТОНИРАЊЕ 
 ADMIXTURES FOR WINTER CONCRETING

 АЕРАНТИ 
 AIR ENTRAINING ADMIXTURES 

 АДИТИВИ ЗА ВОДОНЕПРОПУСТЛИВОСТ 
 WATER RESISTING ADMIXTURES

 ЗАБРЗУВАЧИ 
 SET ACCELERATORS

 ЗАБАВУВАЧИ 
 SET RETARDERS

 АДИТИВИ ЗА ПРЕФАБРИКАТИ 
 ADMIXTURES FOR PRODUCTION OF PAVE ELEMENTS

 ПОЛИМЕРНИ АДИТИВИ 
 POLYMER ADMIXTURES

 АДИТИВИ СО ПРИМЕНА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО  
НА ЦЕМЕНТ И МАЛТЕР 
 ADMIXTURES FOR PRODUCTION OF  
 CEMENT AND MORTAR
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CONCRETE ADMIXTURES USAGE
(Table 1)
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Fluiding ××× × × ×

Fluiding M ××× × ××× ××× × ×× ×

Fluiding M1M ××× × ××× ××× × ×× ×

Fluiding MS × ××× ××× × ××× ×

Superfluid ××× ×× ×× ×× × ×× × ×××

Superfluid M1 ××× ×× ××× ××× ×× ×× ×× × ×××

Superfluid M1M ××× ×× ××× ××× ×× ××× ×× × ×××

Superfluid T ××× ××× ×× ×× × ×××

Superfluid 21 EКО ××× ××× ×× ×× × ××× × ××× ×××

Superfluid 21M EКО ××× ×× ×× ××× ××× ×× ×× ×× × ××× × ××× ×××

Superfluid 21 M1M ××× ××× ××× ××× ×× ×× ××× ×× × ××× × ×× ×××

Superfluid 21M1M EКО ××× ××× ×× ××× ××× ×× ×× ×× × ××× × ××× ×××

Superfluid 21F ××× ××× ×× ×× × ××× × ××

Superfluid 21MS EКО ××× × ×× ×× ××× ×× ×× ×× × ×× ×××

AdingPaver ×××

Hidrozim T ×× ×××

Hidrozim Fluid ×××

Hidrofob T ××

Hidrofob Fluid ××× ××

Hidrofob 21 ××× ×××

Porocinitel ××× ×

Ingunit T ×××

Ingunit T Eko ×××

Ingunit TS Eko ×××

Ingunit P ×××

Kompleksing S ×

Usporuvac D2 ×× ××× ××× ×××

Usporuvac D2S ×× ××× ××× ×××

Hidrofob kristal ××× ××

Stabilizator SRA ×× ××

×××-most recommended  ××-recommended  ×-applicable, solo or combined with other admixtures
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ТАБЕЛА ЗА ПРИМЕНА НА АДИТИВИ
(Табела 1)
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Флуидинг ××× × × ×

Флуидинг М ××× × ××× ××× × ×× ×

Флуидинг M1M ××× × ××× ××× × ×× ×

Флуидинг MС × ××× ××× × ××× ×

Суперфлуид ××× ×× ×× ×× × ×× × ×××

Суперфлуид M1 ××× ×× ××× ××× ×× ×× ×× × ×××

Суперфлуид M1M ××× ×× ××× ××× ×× ××× ×× × ×××

Суперфлуид T ××× ××× ×× ×× × ×××

Суперфлуид 21 EКО ××× ××× ×× ×× × ××× × ××× ×××

Суперфлуид 21M EКО ××× ×× ×× ××× ××× ×× ×× ×× × ××× × ××× ×××

Суперфлуид 21 M1M ××× ××× ××× ××× ×× ×× ××× ×× × ××× × ×× ×××

Суперфлуид 21M1M EКО ××× ××× ×× ××× ××× ×× ×× ×× × ××× × ××× ×××

Суперфлуид 21Ф ××× ××× ×× ×× × ××× × ××

Суперфлуид 21MС ЕКО ××× × ×× ×× ××× ×× ×× ×× × ×× ×××

АдингПавер ×××

Хидрозим T ×× ×××

Хидрозим Флуид ×××

Хидрофоб T ××

Хидрофоб Флуид ××× ××

Хидрофоб 21 ××× ×××

Порочинител ××× ×

Ингунит Т ×××

Ингунит Т ЕКО ×××

Ингунит ТС ЕКО ×××

Ингунит П ×××

Комплексинг С ×

Успорувач Д2 ×× ××× ××× ×××

Успорувач Д2Ш ×× ××× ××× ×××

Хидрофоб кристал ××× ××

Стабилизатор СРА ×× ××

×××-најпрепорачлив ××-препорачлив ×-применлив, сам или во комбинација со други адитиви
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PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PLASTICIZERS

FLUIDING 

EN 934-2 Т2  
ASTM C494 type A

Concrete plasticizer intended for production 
of pumped and classic concrete.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 12 %

Plastic cans: 24 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

FLUIDING M

EN 934-2 T10  
ASTM C494 type D

Concrete plasticizer. It is used for production 
of pumped and classic concrete with transport 
duration up to 60 minutes prior to placement.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 12 %

Plastic cans: 24 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

FLUIDING M1M

EN 934-2 T10  
ASTM C494 type D

Concrete plasticizer. It is used for production 
of pumped and traditional concrete with 
transport duration of 60 to 90 minutes prior to 
placement.

Form: Liquid 
Dosage: 0,3-1 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 15 %

Plastic cans: 24 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

FLUIDING MS

EN 934-2 T10  
ASTM C494 type D

Economical concrete plasticizer. It is used 
for manufacture of pumped and traditional 
concrete with transport duration of 60 to 90 
minutes prior to placement.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 12 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 220 kg 
Containers: 1100 kg

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

SUPERPLASTICIZERS

SUPERFLUID

EN934-2 T3.1 and T3.2 
ASTM C494 type F

Concrete superplasticizer. It enables the 
achieve ment of high early and final strengths 
of concrete. It is used in cast concrete with re-
duced W/C ratio for concreting heavily rein-
forced concrete sections and pumped concrete.

Form: Liquid 
Dosage: 0,6-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 20 %

Plastic cans: 5/25 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

SUPERFLUID M1

EN934-2 T11,1 and 
T11,2 ASTM C494 
type G

Superplasticizer for concrete. Allows transport 
and placement of concrete for up to 90 min-
utes. It is applied in ready-mix transported 
concrete and pumped concrete, for concreting 
of large concrete sections and in concrete that 
needs to be revibrated.

Form: Liquid 
Dosage: 0,5-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 20 %

Plastic cans: 5/25 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

SUPERFLUID M1M

EN934-2 T11,1 and 
T11,2 ASTM C494 
type G

Superplasticizer for concrete. Allows transport 
and placement of concrete for period of time 
of over 120 minutes. It is applied in ready-mix 
transported concrete and pumped concrete, 
for concreting of large concrete sections and 
in concrete that needs to be revibrated.

Form: Liquid 
Dosage: 0,6-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 20 %

Plastic cans: 5/25 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

SUPERFLUID T

EN 934-2 T7  
ASTM C494 type F

Superplasticizer for concrete designed to 
achieve high early strength properties. It is 
used in thermally treated concrete (steam cur-
ing) so that steam curing time is reduced by 
20 to 50 %.

Form: Liquid 
Dosage: 0,8-2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 20 %

Plastic cans: 5/25 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg
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ПЛАСТИФИКАТОРИ

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ФЛУИДИНГ 

EN 934-2 Т2  
ASTM C494 type A

Пластификатор за бетон наменет за произ-
водство на пумпани и класични бетони.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 12 %

Пластични канти: 
24 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

ФЛУИДИНГ М

EN 934-2 T10  
ASTM C494 type D

Пластификатор за бетон. Се применува за 
производство на пумпани и класични бето-
ни кои се транспортираат до 60 min. пред 
вградување.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 12 %

Пластични канти: 
24 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

ФЛУИДИНГ М1М 

EN 934-2 T10  
ASTM C494 type D

Пластификатор за бетон. Се применува за 
производство на пумпани и класични бето-
ни кои се транспортираат 60-90 min. пред 
вградување.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,3-1 % во однос 
на количината на цементот 
во бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 15 %

Пластични канти: 
24 kg  
Буриња: 240 kg  
Контејнери:1200 kg

ФЛУИДИНГ МС 

EN 934-2 T10  
ASTM C494 type D

Економичен пластификатор за бетон. Се 
применува за производство на пумпани и 
класични бетони кои се транспортираат  
60-90 min. пред вградување.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 12 %

Пластични канти: 
20 kg 
Буриња: 220 kg 
Контејнери: 1100 kg

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

СУПЕРФЛУИД 

EN934-2 T3.1 и T3.2 
ASTM C494 type F

Суперпластификатор за бетон. Овозможува 
постигнување висока почетна и крајна ја-
кост кај бетоните. Се применува при лиени 
бетони со намален W/C фактор, при бетони-
рање густо армирани пресеци и пумпани 
бетони, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,6-1,5 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 20 %

Пластични канти: 
5/25 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

СУПЕРФЛУИД M1 

EN934-2 T11.1 и T11.2 
ASTM C494 type G

Суперпластификатор за бетон. Овозможува 
транспорт и вградување на бетонот до 90 
минути. Се применува кај бетоните кои се 
транспортираат и пумпаат, при бетонирање 
на големи бетонски пресеци, за бетони каде 
што е потребно ревибрирање, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,5-1,5 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 20 %

Пластични канти: 
25 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

СУПЕРФЛУИД 
M1M 

EN934-2 T11.1 и T11.2 
ASTM C494 type G

Суперпластификатор за бетон. Овозможува 
транспорт и вградување на бетонот над 120 
минути. Се применува кај бетоните кои се 
транспортираат и пумпаат, при бетонирање 
на големи бетонски пресеци, за бетони каде 
што е потребно ревибрирање, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,6-1,5 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 20 %

Пластични канти: 
25 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

СУПЕРФЛУИД T 

EN 934-2 T7  
ASTM C494 type F

Суперпластификатор за бетон наменет за 
постигнување високи рани јакосни карак-
теристики. Се применува за термички обра-
ботени бетони (запарување), при што се на-
малува времето на запарување од 20 до 50 %.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,8-2 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 20 %

Пластични канти: 
25 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg
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SUPERPLASTICIZERS

SUPERFLUID  
21 EKO

EN934-2 Т3.1 and T3.2 
ASTM C494 type A, F

Polycarboxylate-based superplasticizer. It en-
ables the achievement of high early and final 
compressive strengths of concrete. It is used 
for manufacture of concrete with high level of 
consistency and workability, self-compacting 
concrete, pumped concrete, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1,2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 20 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

SUPERFLUID  
21M EKO

EN934-2 T11,1 and T11,2 
ASTM C494 type D, G

Polycarboxylate-based superplasticizer. It en-
ables the achievement of high early and final 
compressive strengths of concrete. It is used 
for manufacture of ready-mix transported 
concrete (up to 90 min.), concrete with high 
level of consistency and workability, pumped 
concrete, self-compacting concrete, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1,2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 20 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

SUPERFLUID  
21M1M EKO

EN934-2 T11,1 and T11,2 
ASTM C494 type D, G

Polycarboxylate-based superplasticizer for ex-
tended maintenance of the consistency and rhe-
ology properties of concrete (up to 120 min.) It is 
used in ready-mix transported concrete, for con-
creting in hot weather, in pumped concrete, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1,2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: over 15 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

SUPERFLUID 
21M1M

EN934-2 T11,1 and T11,2 
ASTM C494 type D, G

Superplasticizer on polycarboxylate base, with 
extremely high capability for water reduction. It 
is used for preparation of concrete with high final 
strengths, high mechanical and chemical resist-
ance, high level of consistency and self-compact-
ing concrete.

Form: Liquid 
Dosage: 0,4-1,2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: over 15 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

SUPERFLUID 21F

EN934-2 T7  
ASTM C494 type E, F

Polycarboxylate-based superplasticizer for 
con crete. It is used for achieving high early 
strengths in the manufacture of precast con-
crete elements (with or without steam curing), 
for quick release of the concrete elements 
from the formwork, prestressed bearers, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 0,2-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 25 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

SUPERFLUID21MS 
EKO 

EN934-2 T11,1 and T11,2 
ASTM C494 type D, G

Polycarboxylate-based economical supeplas-
ticizer for concrete. It is used for improving 
the strength properties of concrete, facilitated 
transport and placement of concrete, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 0,6-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
Water reduction: up to 18 %

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

ADMIXTURES FOR PREVENTION OF SEGREGATION IN CONCRETE MIXTURES

SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURE

PRODUCT

PRODUCT

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

KOMPLEKSING S

EN 934-2: T13

Admixture for preventing segregation and sep-
aration of water in concretes and for concretes 
with liquid consistency; self-consolidating con-
cretes (SCC), for concretes susceptible to the 
occurrence of segregation because of the de-
ficiency of small particles. It prevents or signifi-
cantly reduces the possibility for the occurrence 
of segregation of concrete mixtures. It acts as a 
stabilisator of self-consolidating concretes (SCC).

Form: Liquid 
Dosage: 0,1-0,5 %, of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic cans of: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1000 kg

STABILIZATOR
SRA

Admixture for the preparation of concrete with 
reduced shrinkage effect, as a result of cement 
hydration. It enables increased length between 
substrate work joints, improves the bond be-
tween old and new concrete, enables building 
extended concrete elements and decreases the 
occurrence of cracks therefore stopping further 
penetrations of aggressive substances.

Form: Liquid 
Dosage: 0,1-0,5 % 
Shrinkage reduction: 20-30 %

Plastic cans: 5/20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1000 kg



АДИТИВИ

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

СУПЕРФЛУИД 21 
EKO

EN934-2 Т3.1 и T3.2 
ASTM C494 type A, F

Суперпластификатор на поликарбоксилат-
на основа. Овозможува постигнување на 
високи почетни и крајни јакости на при-
тисок на бетоните. Се применува за изгот-
вување на бетони со висока класа на кон-
зистенција и обработливост, самозбивачки 
бетони, пумпани бетони, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1,2 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 20 %

Пластични канти од: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

КОМПЛЕКСИНГ С

EN 934-2: T13

Адитив за спречување на сегрегација и од-
војување на вода кај бетони и за бетони со 
течна конзистенција; за самозбивачки бето-
ни (SCC), за бетони подложни на сегрегација 
поради недостаток на ситни честички. Ја 
спречува или значително ја намалува мож-
носта од појава на сегрегација кај бетонски-
те мешавини. Делува како стабилизатор кај 
самозбивачките бетони (SCC).

Форма: Течност 
Дозирање: 0,1-0,5 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина

Пластични канти од: 
5/20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

СТАБИЛИЗАТОР 
СРА

Адитив за подготовка на бетони со намалено 
собирање како последица на хидратацијата 
на цементот. Овозможува зголемување на 
растојанието помеѓу работните фуги на пло-
чите, подобрување на врската помеѓу стар-
нов бетон, изведба на поголеми бетонски 
кампади и намалување на можноста за појава 
на пукнатини и продор на агресивни материи.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,1-0,5 % 
Редукција на собирање 
20-30 %

Пластични канти од: 
5/20 kg  
Буриња: 200 kg
Контејнери: 1000 kg

СУПЕРФЛУИД 21М 
EKO

EN934-2 T11.1 и T11.2 
ASTM C494 type D, G

Суперластификатор на поликарбоксилатна 
основа. Овозможува постигнување на ви-
соки почетни и крајни јакости на притисок 
на бетоните. Се применува за изготвување 
на транспортни бетони (до 90 min.), бетони 
со висока конзистенција и обработливост, 
пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1,2 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 20 %

Пластични канти од: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

СУПЕРФЛУИД 
21М1М EKO 

EN934-2 T11.1 и T11.2 
ASTM C494 type D, G

Суперпластификатор на поликарбоксила тна 
основа наменет за долготрајно одржу вање 
на конзистенција и реолошките карактерис-
тики на бетонот (до 120 min.). Се применува 
за транспортни бетони, бетонирање на висо-
ки температури, пумпани бетони, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1,2 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: над 15 %

Пластични канти од: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

СУПЕРФЛУИД 
21M1M 

EN934-2 T11.1 и T11.2 
ASTM C494 type D, G

Суперпластификатор на поликарбоксилатна 
основа кој овозможува екстремно висока ре-
дукција на вода во бетонската мешавина. Се 
применува за изготвување на бетони со високи 
крајни јакосни карактеристики, висока меха-
ничка и хемиска отпорност, висока класа на 
конзистенција и самозбивачки бетони.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,4-1,2 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: над 15 %

Пластични канти од: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

СУПЕРФЛУИД 21Ф 

EN934-2 T7  
ASTM C494 type E, F

Суперпластификатор за бетон, произведен 
на поликарбиксилатна основа. Се примену-
ва за постигнување на високи рани јакосни 
карактеристики, при производство на пре-
фабрикувани бетонски елементи (со или без 
запарување), при потребата од брзо ослобо-
дување на бетонските елементи од оплата, 
преднапрегнати носачи, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,2-1,5 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 25 %

Пластични канти од: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

СУПЕРФЛУИД 
21МС ЕКО 

EN934-2 T11.1 и T11.2 
ASTM C494 type D, G

Економичен суперпластификатор за бетон, 
произведен на поликарбиксилатна основа. 
Се применува за подобрување на јакосни 
карактеристики на бетоните, олеснет транс-
порт и вградување на бетонот, итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,6-1,5 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина 
Редукција на вода: до 18 %

Пластични канти од: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

АДИТИВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА СЕГРЕГАЦИИ КАЈ БЕТОНСКИТЕ МЕШАВИНИ

АДИТИВИ ЗА РЕДУКЦИЈА НА СОБИРАЊЕТО НА БЕТОНОТ
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ADMIXTURES FOR WINTER CONCRETING

HIDROZIM T

EN934-2 T6  
GOST 24211-91

Admixture for concreting at low ambient tem-
peratures (lower than  +5 °C). With the use 
of Hidrozim T, as well as implementing other 
recommendations for winter concreting, it 
is possible to properly apply concrete at low 
temperature conditions (up to -20 °C). It en-
ables the proper hydration of cement at low 
temperatures; early strength development of 
concrete; reduces the time of concrete setting.

Form: Liquid 
Dosage: At temperature down 
to -10 °C, the recommended 
Hidrozim T dosage range is be-
tween 0,5 % and 1,0 %, whereas 
at temperature below -10 °C 
(down to -20 °C), the recom-
mended dosage range is 1,0–2,0 
% of the cement quantity in the 
concrete mixture

Plastic bottle: 1,3 kg 
Plastic cans: 7/28 kg 
Barrels: 280 kg 
Containers: 1300 kg

HIDROZIM FLUID

EN934-2 T12

Complex admixture for concrete used for con-
creting at low temperature (-20 °C) with plasti-
cising action. It enables water reduction of up 
to 20 %, thus providing easier placement and 
higher strength properties of the concrete.

Form: Liquid 
Dosage: 1-2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 7/28 kg 
Barrels: 280 kg 
Containers: 1300 kg

AIR ENTRAINING ADMIXTURES

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

POROCINITEL

EN 934-2, Т5  
ASTM C 260

Admixture for formation of air micro-pores in 
concrete and cement mortar which makes it 
resistant to ice and salts. It is used for concret-
ing of: airport runways, concrete road surfac-
es, curbs, drain channels, etc.

Form: Liquid
Dosage: 0,01-0,15 % of the 
cement quantity in the concrete 
mixture

Plastic cans: 5/20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1000 kg

WATER RESISTING ADMIXTURES

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

HIDROFOB T 

EN934-2 Т9

Admixture for water-tightness of concrete. It is 
used for construction of foundations, pools, reser-
voirs, ports, canal irrigation systems, water catch-
ments, manholes, etc. It prevents the occurrence 
of capillary absorption of moisture in concrete.

Form: Liquid
Dosage: 0,7-2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 5/25 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

HIDROFOB 21

EN934-2 Т9

Additive for concrete and mortar intended to 
prevent capillary absorption and formation of 
water-oval surfaces. Recommended for build-
ings in contact with sea water, ice, chemical 
industry and carbonization exposure (e.g. un-
derground facilities, port facilities, tunnels, reser-
voirs, bridges, foundations, retaining walls, etc.)

Form: Liquid
Dosage: 0,2-0,7 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic bottle: 1 kg 
Plastic cans: 5/20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1000 kg

HIDROFOB FLUID

EN934-2 Т9

Complex admixture for water-tightness of con-
crete with plasticising action. It is used for con-
struction of foundations, pools, reservoirs, ports, 
canal irrigation systems, water catchments, 
manholes, etc. It enables water reduction of up 
to 15 %, thus providing easier placement and 
higher strength properties of the concrete.

Form: Liquid
Dosage: 1-2 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 5/25 kg 
Barrels: 240 kg 
Containers: 1200 kg

HIDROFOB KRISTAL

EN934-2 Т9

Admixture for concrete, used for creating wa-
terproof concrete, as a result of newly formed 
crystals.

Form: Creme powdery substance
Bulk density: 0,65 kg/dm3

Dosage: 3-4 kg/m3

Paper bags: 
4/1 kg
20/1 kg
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АДИТИВИ ЗА ЗИМСКО БЕТОНИРАЊЕ

АЕРАНТИ

АДИТИВИ ЗА ВОДОНЕПРОПУСНОСТ

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОЗИМ Т

EN934-2 T6  
GOST 24211-91

Адитив за бетонирање во услови на ниски 
амбиентални температури (пониски од +5 °С). 
Со примена на Хидрозим Т како и на пре-
пораките за зимско бетонирање, можно е 
правилно вградување на бетонот и на тем-
ператури до -20 °С. Овозможува: правилно 
одвивање на процесот на хидратација на це-
ментот при ниски температури; добивање на 
рани јакосни карактеристики на бетонот; го 
редуцира времето на врзување на бетонот.

Форма: Течност 
Дозирање: На температура 
до -10 °C се препорачува 
дозирање од 0,5 % до 1 
%, додека пак на пониски 
температури од -10 °C (до -20 
°C) се препорачува 1 % до 2 
% во однос на количината 
на цементот во бетонската 
мешавина

Пластично шише: 
1,3 kg 
Пластични канти: 
7/28 kg 
Буриња: 280 kg 
Контејнери: 1300 kg

ПОРОЧИНИТЕЛ 

EN 934-2, Т5 ASTM C 260

Додаток за создавање на микровоздушни 
пори во бетоните и цементните малтери кој 
ги прави отпорни на мраз и соли. Се приме-
нува при бетонирање на аеродромски пис-
ти, бетонски коловози, рабници, каналети.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,01-0,15 % во 
однос на количината на 
цементот во бетонската 
мешавина

Пластични канти: 
5/20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнер: 1000 kg

ХИДРОФОБ Т 

EN934-2 Т9

Додаток за водонепропустливост на бетони. 
Се применува при изработка на фундаменти, 
базени, резервоари, пристаништа, канали 
за иригациони системи, каптажи, шахти. Ја 
спречува појавата на капиларна апсорпција 
на влага во бетонот.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,7-2 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина

Пластични канти: 
5/25 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

ХИДРОЗИМ 
ФЛУИД 

EN934-2 T12

Комплексен додаток за бетони наменет за 
бетонирање при ниски температури (-20 °С), 
со пластифицирачко дејство. Овозможува 
редукција на вода до 20 %, при што се по-
стигнува олеснето вградување и повисока 
јакост на бетонот.

Форма: Течност 
Дозирање: 1-2 % во однос на 
количината на цементот во 
бетонската мешавина

Пластични канти: 
7/28 kg 
Буриња: 280 kg 
Контејнери: 1300 kg

ХИДРОФОБ 21 

EN934-2 Т9

Адитив за бетони и малтери наменет за спре-
чување на капиларната апсорпција и форми-
рање на водоодбојни површини. Се препора-
чува кај објекти кои се во контакт со морска 
вода, мраз, хемиска индустрија и изложеност 
на карбонизација (пр. подземни објекти, 
пр и станишни објекти, тунели, резервоари, 
мостови, темели, потпорни ѕидови и др.)

Форма: Течност 
Дозирање: 0,2-0,7 % во однос 
на количината на цементот во 
бетонската мешавина

Пластичнo шише: 
1 kg 
Пластични канти: 
5/20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

ХИДРОФОБ 
ФЛУИД 

EN934-2 Т9

Комплексен додаток за водонепропустливост 
на бетоните со пластифицирачко дејство. Се 
применува при изработка на фундаменти, 
базени, резервоари, пристаништа, канали за 
иригациони системи, каптажи, шахти. Овозмо-
жува редукција на водата до 15 %, при што се 
постигнува полесно вградување и повисока 
јакост на бетонот.

Форма: Течност 
Дозирање: 1-2 % во однос на 
количината на цементот во 
бетонската мешавина

Пластични канти: 
5/25 kg 
Буриња: 240 kg 
Контејнери: 1200 kg

ХИДРОФОБ 
КРИСТАЛ 

EN934-2 Т9

Адитив за бетон наменет за добивање на во-
донепропусен бетон по пат на формирање 
на кристали.

Форма: Кремава прашкаста 
супстанција 
Насипна густина: 0,65 kg/dm3 
Дозирање: 1 % во однос на 
количината на цементот во 
бетонската мешавина

Вреќи: 
4/1 kg
20/1 kg
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PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

SET ACCELERATORS

INGUNIT T

EN934-5 ASTM C403

Alkaline admixture for accelerating the setting of 
concrete and mortar. It is used for shotcrete (dry and 
wet mix process), for tunnels, slope stabilization, etc.

Form: Liquid
Dosage: 2-6 % of the cement  
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 7/28 kg
Containers: 1500 kg

INGUNIT T EKO

EN934-5 ASTM C403

Alkali-free admixture for accelerating the setting of 
concrete and mortar. It is used for shotcrete (dry and 
wet mix process), for tunnels, slope stabilization, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 3-9 % of the cement  
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 28 kg 
Containers: 1400 kg 
Loose

INGUNIT TS EKO

EN934-5 ASTM C403

Alkali-free admixture for accelerating the set-
ting of concrete and mortar. It is used for shot-
crete (dry and wet mix process), for tunnels, 
slope stabilization, etc.

Form: Liquid 
Dosage: 3-9 % of the cement  
quantity in the concrete mixture

Containers: 1400 kg 
Loose

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

SET RETARDERS

USPORUVAC D2 
(RETARDER-D2)

EN934-2 T8  
ASTM C494 Type B/D

Set retarding admixture for concrete. It is used 
for: ready-mix concrete transported over long 
distances, concreting at high temperatures, 
concreting of massive concrete sections. It en-
ables water reduction of up to 10 %.

Form: Liquid 
Dosage: 0,1-1,0 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 5/22 kg 
Barrels: 220 kg 
Containers: 1100 kg

USPORUVAC D2SH 
(RETARDER-D2SH)

Set retarding admixture for concrete in powder 
form. It is used for controlling setting time when 
concreting massive concrete sections, concrete 
stakes for building foundations, for concreting 
at high ambient temperature.

Form: Powder 
Dosage: 0,2-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Bags: 20 kg

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

VRSKA U (BOND  U)

Admixture for adhesion, elasticity and water tight-
ness of mortar and concrete mixtures. It is most of-
ten used for repairing concrete structures. It is used 
as a primer for improving the bond between the 
old and new concrete (mortar) and for achieving 
surface impregnation of cement substrates.

As an admixture for concrete/
mortar: 3-7 % of the cement 
quantity in the concrete mixture 
As a primer: 0,05-0,25 kg/m2

Plastic bottle: 1 kg 
Plastic cans: 5/20 kg 
Containers: 1000 kg

POLYMER ADMIXTURE

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADMIXTURES FOR PRODUCTION OF CEMENT AND MORTAR

INTENZIFIKATOR

Grinding aid used for improving the efficiency 
of clinker grinding in the production of cement. 
It reduces energy consumption in the process 
of grinding and improves cement properties.

Form: Liquid Barrels: 200 kg
Containers: 1000 kg 
Loose

POROMEL U

ЕN 934-3, Table 2

Mortar admixture with combined action–plas-
ticizer and air entraining admixture. It is used 
for production of rendering compounds.

Form: Liquid 
Dosage: 0,05-0,2 % of the cement 
quantity in the mortar mixture 

Containers: 1000 kg

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADINGPAVER

EN 934-2 Т2

Admixture for production of low consistency con-
crete– “earth moist concrete” (Slump = 0) for me-
chanical production of precast concrete elements, 
paving elements (interlocking concrete pavers), 
concrete flooring tiles, concrete curbs, etc.

Form: Liquid  
Dosage: 0,5-1,5 % of the cement 
quantity in the concrete mixture

Plastic cans: 5/20 kg 
Barrels: 200 kg  
Containers: 1000 kg

ADMIXTURES FOR PRODUCTION OF PAVE ELEMENTS



АДИТИВИ

ЗАБРЗУВАЧИ

АДИТИВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕМЕНТ И МАЛТЕР

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ИНГУНИТ Т

EN934-5 ASTM C403

Алкален додаток за забрзување на врзувањето на 
бетонот и малтерот. Се применува кај бетони и мал-
тери кои се нанесуваат машински со распрскување 
(торкретирање) по сува и мокра постапка кај тунели, 
стабилизирање на косини и др.

Форма: Течност 
Дозирање: 2-6 % во однос на коли-
чината на цементот во бетонската 
мешавина

Пластични канти: 
7/28 kg 
Контејнери: 1500 kg

ИНТЕНЗИФИКАТОР
Додаток за подобрување на ефикасноста на мелење-
то на клинкерот при производство на цемент. Ја на-
малува потрошувачката на енергија при процесот на 
мелење и ги подобрува својствата на цементот.

Форма: Течност Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg 
Рефус

ИНГУНИТ Т ЕКО

EN934-5 ASTM C403

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) 
на бетоните и малтерите. Се применува кај бетони и 
малтери кои се нанесуваат машински со распрску-
вање (торкретирање) по сува и мокра постапка, кај 
тунели, стабилизирање на косини и др.

Форма: Течност 
Дозирање: 3-9 % во однос на 
количината на цементот во 
бетонската мешавина

Пластични канти: 28 kg 
Контејнери: 1400 kg 
Рефус

ИНГУНИТ ТС ЕКО

EN934-5 ASTM C403

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) 
на бетоните и малтерите. Се применува кај бетони и 
малтери кои се нанесуваат машински со распрску-
вање (торкретирање) по сува и мокра постапка, кај 
тунели, стабилизирање на косини и др.

Форма: Течност 
Дозирање: 3-9 % во однос на 
количината на цементот во 
бетонската мешавина

Контејнери: 1400 kg 
Рефус

ИНГУНИТ П

EN 934-5

Прашкаст додаток за забрзување на врзувањето на 
бетоните и малтерите. Не содржи алкалии. Се приме-
нува кај бетоните и малтерите кои се нанесуваат со 
прскање (сува постапка), кај тунелите, стабилизирање 
на косините и др.

Форма: Светло сива прашкаста маса. 
Дозирање: 3-7% за прскани бетони 
и до 2% за класични бетони.

Вреќи: 25 kg

ЗАБАВУВАЧИ

ПРОИЗВОД

УСПОРУВАЧ Д2

EN934-2 T8  
ASTM C494 Type B /D

Додаток за забавување на врзувањето на бетонот. 
Се применува за: транспортни бетони на големи да-
лечини, бетонирање при високи температури, бето-
нирање на масивни бетонски пресеци. Овозможува 
редукција на вода до 10 %.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,1-1,0 % во однос на 
количината на цементот во бетон-
ската мешавина

Пластични канти од: 
5/22 kg 
Буриња од: 220 kg 
Контејнери од: 
1100 kg

УСПОРУВАЧ Д2Ш

Прашкаст адитив за забавување на врзувањето на бе-
тонот. Се применува за контрола на времето на врзу-
вање при бетонирање на масивни бетонски пресеци, 
бетонски колови за фундирање, при бетонирање на 
високи амбиентални температури.

Форма: Прашок 
Дозирање: 0,2-1,5 % во однос на 
количината на цементот во бетон-
ската мешавина

Вреќи: 20 kg

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИТИВИ ЗА ПРЕФАБРИКАТИ

ПРОИЗВОД

АДИНГПАВЕР

EN 934-2 Т2

Адитив за производство на бетони со ниска конзис-
тенција- „земновлажни бетони” (Slump = 0), наменети 
за машинско производство на префабрикувани бе-
тонски елементи, павер елементи (бекатон плочи), 
бетонски подни плочки, бетонски ивичници итн.

Форма: Течност 
Дозирање: 0,5-1,5 % во однос на 
количината на цементот во бетон-
ската мешавина 

Пластични канти од: 
5/20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ПОЛИМЕРНИ АДИТИВИ

ПРОИЗВОД

ВРСКА У

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста 
и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. 
Најчесто се применува при репарација на бетонски 
конструкции. Како прајмер за подобрување на врската 
помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на 
површинска импрегнација на цементните подлоги.

Како адитив за бетон/малтер:  
3-7 % во однос на количината на 
цементот во бетонската мешавина 
Како прајмер: 0,05-0,25 kg2/m2

Пластично шише: 1 kg 
Пластични канти: 
5/20 kg 
Контејнери: 1000 kg

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ПОРОМЕЛ У

ЕN 934-3, Табела 2

Адитив за малтери со комбинирано дејство- пла-
стификатор и аерант. Се применува за производ-
ство на смеси за малтерисување.

Форма: Течност  
Дозирање: 0,05-0,2 % во однос 
на количината на цементот во 
малтерската мешавина

Контејнери: 1000 kg
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GROUTING AND SEALING



 АДИТИВИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА КАБЛИ ЗА ПРЕНАПРЕГНУВАЊЕ 
 ADMIXTURES FOR GROUTING PRESTRESSING TENDONS

 МАЛТЕРИ ЗА ЗАЛЕВАЊЕ НА ЦЕМЕНТА ОСНОВА 
 CEMENT BASED GROUTING MORTARS
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GROUTING AND SEALING

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADMIXTURES FOR GROUTING PRESTRESSING TENDONS

INJEKTING K

EN 934-4

Additive for the preparation of cementitious 
joints for prestressing cables; injection of an-
chors etc. Enables self-leveling, shrinkage-com-
pensated and prevents the separation of water.

Form: grey powder  
Dosage: 4 % of the cement  
quantity in the mixture

Paper bags: 4/15 kg

INJEKTING K2

EN 934-4

Additive for the preparation of cementitious 
joints for prestressing cables; injection of 
anchors etc. Enables self-leveling, shrinkage- 
compensated and prevents the separation of 
water.

Form: grey powder 
Dosage: 0,2-1 % of the cement 
quantity in the mixture Paper bags: 4/15 kg

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

CEMENT BASED GROUTING MORTARS

EKSMAL 1

EN1504-3 Class R4

EN 1504-6

Ready-mix, self-levelling, one-component, ce-
ment-based mortar used for anchor grouting, 
grouting of load-bearing element foundations, 
crane beams, machine bases, grouting of ver-
tical and horizontal openings in concrete el-
ements and structures. It is used for grouting 
of sections with thickness from 0,5 to 2 cm. It 
enables the achievement of high early and final 
compressive strengths. It is shrinkage compen-
sated. It has excellent adhesion to substrates 
made of concrete, reinforced concrete or ce-
ment mortar.

Form: grey powdery substance 
Maximum filler size: 1 mm 
Consumption: 
2100 to 2300 kg/m3 
Compressive strength: 
after 1 day: > 30 MPa 
after 28 days: > 60 MPa

Plastic cans: 4 kg 
Paper bags: 6/25 kg

*EKSMAL 4 

EN1504-3 Class R4

Ready-mix, self-levelling, one-component, ce-
ment-based mortar used for anchor grouting, 
grouting of load-bearing element founda-
tions, crane beams, machine bases, grouting 
of vertical and horizontal openings in con-
crete elements and structures. It enables the 
achievement of high early and final compres-
sive strengths. It is shrinkage compensated. 
It has excellent adhesion to substrates made 
of concrete, reinforced concrete or cement 
mortar. It is used for grouting of sections with 
thickness of 2 to 4 cm.

Form: grey powdery substance 
Maximum filler size: 4 mm 
Consumption: 2100 to 2300 kg/m3 
Compressive strength: 
after 1 day: > 30 MPa 
after 28 days: > 60 MPa

Paper bags: 6/25 kg

KOMPLEKSING AM 

ASTM C827

One-component, thixotropic, ready-to-use 
material for grouting anchors in tunnel con-
struction works, in retaining walls and dia-
phragm walls. It achieves high early and final 
strengths and it is shrinkage compensated.

Form: grey powder 
Consumption: 
2000 to 2100 kg/m3

Paper bags: 25 kg

It is recommended to use Eksmal 4 for grouting of sections with thickness from 2,0 to 4,0 cm. For thinner sections, it is 
recommended to use Eksmal 1, and for larger sections, it is recommended to use Eksmal 4 with addition of larger ag-
gregate fractions suitable for production of concrete. Reason for these recommendation is to improve economic aspect 
of the construction, as well as to reduce negative effects from exothermic processes that occur when concreting large 
concrete sections. Proportions of mixing Eksmal 4 with aggregate fractions are included in the following table:

* Table no.2

Recommended  
section thickness Eksmal 4 Aggregate 

4-8 mm
Aggregate 
8-16 mm

Aggregate 
16-32 mm Water

20 mm ÷ 80 mm 25 kg 8,0 kg / / 3,0 ÷ 3,6 kg

80 mm ÷ 160 mm 25 kg 2,5 kg 10,0 kg / 3,0 ÷ 3,7 kg

> 160 mm 25 kg 3,0 kg 5,0 kg 6,5 kg 2,6 ÷ 3,4 kg
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СМЕСИ ЗА ЗАЛЕВАЊЕ

* Табела бр.2

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

АДИТИВИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА КАБЛИ ЗА ПРЕНАПРЕГНУВАЊЕ

МАЛТЕРИ ЗА ЗАЛЕВАЊЕ НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА

Се препорачува Ексмал 4 да се користи за залевање на елементи со дебелина на пресекот од 2,0 до 4,0 cm. 
За помали пресеци пожелно е да се користи Ексмал 1, додека за поголеми пресеци се препорачува употреба 
на Ексмал 4 со додавање на фракции агрегат употребливи за производство на бетон. Причината за ваквата 
препорака е подобрување на економичноста на изведбата и намалување на негативните ефекти од егзотермните 
процеси при бетонирање на поголеми пресеци. Пропорциите на мешање на Ексмал 4 со фракциите агрегат се 
дадени во следната табела:

Препорачана 
дебелина на пресек Ексмал 4 Агрегат 

4-8 mm
Агрегат 

8-16 mm
Агрегат 

16-32 mm Вода

20 mm ÷ 80 mm 25 kg 8,0 kg / / 3,0 ÷ 3,6 kg

80 mm ÷ 160 mm 25 kg 2,5 kg 10,0 kg / 3,0 ÷ 3,7 kg

> 160 mm 25 kg 3,0 kg 5,0 kg 6,5 kg 2,6 ÷ 3,4 kg

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ИНЈЕКТИНГ К

EN 934-4

Адитив за приготвување цементни смеси за 
инјектирање кабли за преднапрегње; инјек-
тирање на анкери и сл. Овозможува само-
разлевање, компензирање на собирањето 
и спречување на одвојувањето на водата.

Форма: сив прашок 
Дозирање: 4 % од масата на 
цементот во мешавината

Вреќи: 4/15 kg

ЕКСМАЛ 1

EN1504-3 Класа R4
EN 1504-6

Еднокомпонентен, саморазлевачки готов 
малтер на цементна основа, наменет за 
залевање анкери, подлевање лежишта на 
носачи, крански греди, машински лежишта, 
залевање на вертикални и хоризонтални 
отвори во бетонски елементи и конструк-
ции. Наменет за залевање на пресеци со 
дебелина од 0,5 до 2 cm. Овозможува висо-
ка почетна и крајна јакост на притисок. Го 
компензира собирањето при врзувањето. 
Одлична адхезија за подлоги од бетон, ар-
миран бетон, цементен малтер.

Форма: Сива прашкаста маса 
Максимална големина на 
полнило: 1 mm 
Потрошувачка:  
2100 до 2300 kg/m3 
Јакост на притисок: 
по 1 ден: > 30 MPa 
по 28 дена: > 60 MPa

Пластична канта: 4 kg  
Вреќи: 6/25 kg

ИНЈЕКТИНГ К2

EN 934-4

Адитив за приготвување цементни смеси за 
инјектирање кабли за преднапрегање; инјек-
тирање на анкери и сл. Овозможува само-
разлевање, компензирање на собира њето и 
спречување на одвојувањето на водата.

Форма: сив прашок 
Дозирање: 0,2-1 % од масата 
на цементот во мешавината

Вреќи: 4/15 kg

*ЕКСМАЛ 4

 EN1504-3 Класа R4

Еднокомпонентен, саморазлевачки, готов 
малтер на цементна основа за залевање 
анкери, подлевање лежишта на носачи, 
крански греди, машински лежишта, зале-
вање вертикални и хоризонтални отвори 
во бетонски елементи и конструкции. Овоз-
можува висока почетна и крајна јакост на 
притисок. Го компензира собирањето при 
врзувањето. Остварува одлична атхезија за 
подлоги од бетон, армиран бетон, цементен 
малтер. Наменет е за залевање пресеци со 
дебелина од 2 до 4 cm.

Форма: Сива прашкаста маса 
Максимална големина на 
полнило: 4 mm 
Потрошувачка: 
2100 до 2300 kg/m3 
Јакост на притисок: 
по 1 ден: > 30 MPa 
по 28 ден: > 60 MPa

Вреќи: 6/25 kg

КОМПЛЕКСИНГ 

АМ ASTM C827

Еднокомпонентен, тиксотропен готов мате-
ријал наменет за залевање и инјектирање 
анкери во тунелоградбата, кај потпорни 
ѕидови и дијафрагми. Постигнува висока 
почетна и крајна јакост и го компензира со-
бирањето во процесот на врзување.

Форма: Сив прашок 
Потрошувачка:  
2000 до 2100 kg/m3

Вреќи: 25 kg



РЕПАРАЦИЈА НА БЕТОНИ
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 ПРАЈМЕРИ НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА 
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 EPOXY BASED REPAIR MORTARS

 СМЕСИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА 
 EPOXY BASED CRACK INJECTION GROUTS
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CONCRETE REPAIR

PRODUCT

PRODUCT

EPOXY BASED PRIMERS

CEMENT BASED REPAIR MORTARS

ADINGPOKS N

EN 1504-4/4.4

Three-component, solvent-free, epoxy adhesive 
for bonding new to old concrete, cement screed, 
etc. It has excellent adhesion to substrate. It has 
high compressive strength, adhesive strength 
and shear strength. The product can be applied 
on a wet substrate. It can be applied on horizon-
tal and vertical surfaces. No shrinkage occurs in 
the process of curing.

Form: light brown viscous liquid 
Specific weight: 1,4-1,5 kg/dm3 
Workability at T = 23 °C: 1-2 h 
Compressive strength ≥ 30 МРа 
Shear strength ≥ 6 МРа

In sets:  
A + B + C = 6,6 kg 
A component: 3,3 kg  
B component: 1,1 kg  
C component: 2,2 kg  
In sets: A + B + C = 
21 kg  
A component: 10,5 kg 
B component: 3,5 kg 
C component: 7 kg

REPARATUR  
PENETRAT

EN 1504-7

Pre-coating (primer) used for improving the 
bond between old and new concrete or cement 
mortar. Provides corrosion protection of the re-
inforcement. It acts as a stabiliser of the old and 
damaged cement surfaces. It is recommended 
for reparation works including usage of Repara-
tur Malter F.

Form: grey powder 
Consumption: 0,4-0,5 kg/m2 
Adhesion > 2,0 MPa

Paper bags: 20 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

REPARATUR  
MALTER F1

EN 1504-3 R2

Polymer-modified, fibre-reinforced, cement-ba-
sed repair mortar used for repairing concrete 
and reinforced concrete elements. It has high 
compressive and flexural strength and excellent 
adhesion to concrete substrate. When applied, 
the thickness of one layer should not exceed 7 
mm. Maximal diameter of the filler is: 1 mm.

Form: grey powdery substance 
Consumption: 
Approximately 20 to 21 kg/m2 
for 1 cm layer 
Compressive strength: 
After 7 days: > 30 МРа 
after 28 days: > 40 МРа

Paper bags: 25 kg

REPARATUR  
MALTER F2

EN 1504-3 R4

Polymer-modified, fibre-reinforced, cement-ba-
sed repair mortar used for repairing concrete 
and reinforced concrete elements. It has high 
compressive and flexural strength and excellent 
adhesion to concrete substrate. When applied, 
the thickness of one layer should not exceed 15 
mm. Maximal diameter of the filler is: 2 mm.

Form: grey powdery substance 
Consumption:  
Approximately 20 to 21 kg/m2 
for 1 cm layer 
Compressive strength: 
after 7 days: > 30 МРа 
after 28 days: > 45 МРа

Paper bags: 25 kg

REPARATUR  
MALTER F4

EN 1504-3 R4

Polymer-modified, fibre-reinforced, cement- 
based repair mortar used for repairing con-
crete and reinforced concrete elements. It has 
high compressive and flexural strength andex-
cellent adhesion to concrete substrate. When 
applied, the thickness of one layer should not 
exceed 20 mm. Maximal diameter of the filler 
is: 4 mm.

Form: grey powdery substance 
Consumption: Approximately 20 
to 21 kg/m2 for 1 cm layer 
Compressive strength: 
after 7 days: > 30 МРа 
after 28 days: > 45 МРа

Paper bags: 25 kg

REPARATUR GLET

EN 1504-3 R2

One-component, polymer modified, cement-
ba sed material used for smooth levelling of 
concrete surfaces and surfaces repaired by 
Reparatur Malter-F. Material has excellent ad-
hesion to substrate and it is highly durable to 
atmospheric influences.

Form: grey powder 
Adhesion > 0,8 MPa 
Consumption: 1,4-1,6 kg/m2 
Compressive strength: 
after 7 days: > 20 МРа 
after 28 days: > 30 МРа

Paper bags: 18 kg

UBRZUVAC C  
(ACCELERATOR C)

BS 1881 part 4

A quick setting cement based compound. It 
is used for stopping water leaks and penetra-
tions at underground objects, dam structures, 
reservoirs, pools, tunnels, mining shafts, base-
ments, shelters, retaining walls, etc.

Form: grey powder 
Consumption: 1,7 kg/dm3 
Initial setting time: 
(EN 196-3) 1 min. 
Compressive strength: 
(EN 1015-11) 
after 1 hour ≥ 6 MРa 
after 28 days ≥ 25 MPa

Paper bags: 5/20 kg
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РЕПАРАЦИЈА НА БЕТОНИ

ПРАЈМЕРИ НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА

МАЛТЕРИ ЗА РЕПАРАЦИЈА НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГПОКС Н 

EN 1504-4/4.4

Трокомпонентно, епоксидно лепило без рас-
творувачи за врска меѓу стар и нов бетoн, 
цементни кошулки и друго. Поседува одлична 
атхезија за подлогата. Поседува висока јакост 
на притисок, атхезија и смолкнување. Може 
да се нанесува на влажна подлога. Се нанесу-
ва на хоризонтални и вертикални површини. 
Нема појава на собирање при процесот на 
врзување.

Форма: Светлокафена 
вискозна смеса 
Специфична маса:  
1,4-1,5 kg/dm3 
Отворено време за работа на  
Т = 23 оС: 1-2 часа 
Јакост на притисок: ≥ 30 МРа 
Јакост на смолкнување: ≥ 6 МРа

Во сетови: 
А + Б + Ц = 6,6 kg 
А компонента: 3,3 kg
Б компонента: 1,1 kg 
Ц компонента: 2,2 kg 
Во сетови: 
А + Б + Ц = 21 kg 
А компонента: 10,5 kg 
Б компонента: 3,5 kg 
Ц компонента: 7 kg

РЕПАРАТУР 
ПЕНЕТРАТ 

EN 1504-7

Предпремаз (прајмер) наменет за подо-
брување на врската меѓу стар и нов бетон 
или цементен малтер. Овозможува заштита 
на арматурата од корозија. Ги стабилизира 
старите и оштетени цементни површини. 
Се препорачува при санации во кои се ко-
ристи Репаратур Малтер Ф.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: 0,4-0,5 kg/m2 
Атхезија: > 2,0 MPa

Вреќи: 20 kg

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

РЕПАРАТУР 
МАЛТЕР Ф1

EN 1504-3 R2

Репаратурен малтер на цементно полимер-
на основа и фибри, наменет за санација 
на бетонски и армиранобетонски елемен-
ти. Поседува висока јакост на притисок и 
свиткување и одлична атхезија за бетонска 
подлога. Максималната дебелина при нане-
сување на еден слој е до 7 mm. Максимална 
големина на полнило: 1 mm.

Форма: Сива прашкаста маса 
Потрошувачка: 
Приближно 20 до 21 kg/m2 за 
слој со дебелина од 1 cm 
Јакост на притисок: 
по 7 дена: > 30 МРа 
по 28 дена: > 40 МРа

Вреќи: 25 kg

РЕПАРАТУР 
МАЛТЕР Ф2

EN 1504-3 R4

Репаратурен малтер на цементно полимер-
на основа и фибри, наменет за санација на 
бетoнски и армирано бетонски елементи. 
Поседува висока јакост на притисок и свит-
кување и одлична атхезија за бетонска под-
лога. Максималната дебелина на нанесу-
вање во еден слој е до 15 mm. Максимална 
големина на полнило: 2 mm.

Форма: Сива прашкаста маса 
Потрошувачка: 
Приближно 20 до 21 kg/m2 за 
слој со дебелина од 1 cm 
Јакост на притисок: 
по 7 ден: > 30 МРа 
по 28 дена: > 45 МРа

Вреќи: 25 kg

РЕПАРАТУР 
МАЛТЕР Ф4

EN 1504-3 R4

Репаратурен малтер на цементно полимер-
на основа и фибри, наменет за санација на 
бетонски и армиранобетонски елементи. 
Поседува висока јакост на притисок и свит-
кување и одлична адхезија за бетонска под-
лога. Максималната дебелина при нанесу-
вање на еден с лој е до 20 mm. Максимална 
големина на полнило: 4 mm.

Форма: Сива прашкаста маса 
Потрошувачка: 
Приближно 20 до 21 kg/m2 
за слој со дебелина од 1 cm 
Јакост на притисок: 
по 7 ден: > 30 МРа 
по 28 дена: > 45 МРа

Вреќи: 25 kg

РЕПАРАТУР ГЛЕТ

EN 1504-3 R2

Еднокомпонентен материјал на цементно-  
полимерна основа наменет за фино из-
рамнување на бетонски површини и повр-
шини репарирани со користење на Репара-
тур Малтер Ф. Остварува одлична адхезија 
за подлогата и поседува висока стабилност 
на атмосферски влијанија.

Форма: сив прашок 
Атхезија: > 0,8 MPa 
Потрошувачка: 1,4-1,6 kg/m2 
Jакост на притисок:  
по 7 дена: > 20 МРа 
по 28 дена: > 30 МРа

Вреќи: 18 kg

УБРЗУВАЧ Ч 

BS 1881 part 4

Брзоврзувачка смеса на цементна основа. 
Се применува за затворање на активни про-
дори на вода или оросување кај подземни 
објекти, брани, резервоари, базени, тунели, 
рударски окна, подруми, засолништа, пот-
порни ѕидови.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: 1,7 kg/m3 
Почеток на врзување: 
(EN 196-3) 1 min. 
Јакост на притисок: 
(EN 1015-11) по 1 час ≥ 6 MPa 
по 28 дена ≥ 25 MPa

Вреќи: 5/20 kg
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CONCRETE REPAIR

PRODUCT

CEMENT BASED MORTARS FOR SHORTCRETE APPLICATION

REPARATUR  
MALTER FS 2

EN 1504-3 Class R2

Polymer modified, cement-based ready mixed 
mortar for repair of concrete and reinforced 
concrete structures. It is used for mechanical 
application by spraying (shotcrete application) 
in layers with thickness of up to 1,5 cm. The 
product is used for repairing reinforced con-
crete structures with irregular form (chimneys, 
cooling towers, silos, bridges, hydrotechnical 
facilities, etc.), as well as for quick repair of large 
concrete surfaces. Workability: 30-45 min.

Form: grey powder 
Compressive strength: 
after 1 day: > 10 Mpa 
after 28 days: > 30 Mpa 
Adhesive strength: > 1,0 MPa 
Consumption (1 cm layer): 
2000 to 2200 kg/m3 
Max. grain size 2 mm

Paper bags: 25 kg

REPARATUR 
MALTER FS 4

EN 1504-3 Class R2

Polymer modified, cement-based ready mixed 
mortar for repair of concrete and reinforced 
concrete structures. It is used for mechanical 
application by spraying (shotcrete application) 
in layers with thickness of up to 2,0 cm. The 
product is used for repairing reinforced con-
crete structures with irregular form (chimneys, 
cooling towers, silos, bridges, hydrotechnical 
facilities, etc.), as well as for quick repair of large 
concrete surfaces. Workability: 30-45 min.

Form: grey powder 
Compressive strength: 
after 1 day: > 10 Mpa 
after 28 days: > 30 Mpa 
Adhesive strength: > 1,0 MPa 
Consumption (1 cm layer):  
2000 to 2200 kg/m3 
Max. grain size 4 mm

Paper bags: 25 kg

PRODUCT

EPOXY BASED REPAIR MORTARS

ADINGPOKS AKVA 
PRAJMER (PRIMER)

Prajmer (Primer) for epoxy, methacrylate and 
water based systems, for impregnation of con-
crete or cementitious surfaces. Suitable for use 
on asphalt surfaces.

Form: white viscous mixture 
Consumption: (depending on 
the porosity of the substrate, per 
layer): 0,15-0,3 kg/m²

In sets: A + B: 7,5 kg 
A component: 3 kg 
B component: 4,5 kg

ADINGPOKS AKVA

EN 1504-2 1,3(C), 2.2(C), 
8.2(C), 5.1(C) EN 1504-3 
Class R4

Three-component epoxy-modified cementi-
tious mortar for repair and surface protection of 
concrete and RC structures.

Form: A component white liquid 
B component light yellow liquid 
C component powdered cement 
mixture Consumption: per layer 
(A + B + C): 1,5-2.0 kg/m²

In sets A + B + C: 
28,5 kg 
A component: 3 kg 
B component: 4,5 kg 
C component: 21 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PRODUCT

EPOXY BASED CRACK INJECTION GROUTS

ADINGPOKS I

Low viscosity, two-component, solvent-free, 
epoxy resin for injecting cracks by using injec-
tion and grout pumps. It is used for injecting 
cracks in substrates of concrete, reinforced 
concrete, stone and cement mortar. It has 
high compressive strength and chemical and 
mechanical resistance. It is used for repairing 
concrete structures, reservoirs, bridges, stone 
structures, etc.

Form: transparent liquid 
Workability at temperature of  
Т = 23 °C: max. 60 min. 
Completely hardened at 
temperature of T = 23 °C: 7 days

In sets: A + B = 3,7 kg  
A component: 2,6 kg  
B component: 1,1 kg  
In sets: A + B = 19,8 kg  
A component: 13,8 kg  
B component: 6,0 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADINGPOKS AKVA 
WHITE

EN 1504-2 1.3(C), 2.2(C), 
8.2(C), 5.1(C) EN 1504-3 
Class R4

Three-component epoxy-modified white ce-
mentitious mortar for repair and surface protec-
tion of concrete and RC structures.

Form: A component white liquid 
B component light yellow liquid 
C component powdered cement 
mixture Consumption: per layer 
(A + B + C): 1,5-2.0 kg/m²

In sets A + B + C: 
28,5 kg 
A component: 3 kg 
B component: 4,5 kg 
C component: 21 kg
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ГОТОВИ МАЛТЕРИ ЗА ТОРКЕТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА

МАЛТЕРИ ЗА РЕПАРАЦИЈА НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

РЕПАРАТУР 
МАЛТЕР ФС 2 

EN1504-3 Класа R2

Готов малтер на цементно-полимерна осно-
ва за санација на бетонски и АБ-конструк-
ции. Наменет е за машинско вградување со 
распрскување (торкретирање) во слоеви со 
дебелина до 1,5 cm. Се применува за сана-
ција на АБ конструкции со неправилна фор-
ма (оџаци, разладни кули, силoси, мостови, 
хидротехнички објекти и др), како и за брзо 
санирање на поголеми бетонски површини. 
Отворено време на работa 30-45 min.

Форма: Сив прашок 
Јакост на притисок: 
На 1 ден: > 10 MPa 
На 28 дена: > 30 MPa 
Атхезиона јакост: > 1,0 MPa 
Потрошувачка за слој од 1 cm: 
2000-2200 kg/m2 
Макс големина на зрно 2 mm

Вреќи: 25 kg

РЕПАРАТУР 
МАЛТЕР ФС 4 

EN1504-3 Класа R2

Готов малтер на цементно-полимерна осно-
ва за санација на бетонски и АБ-конструк-
ции. Наменет е за машинско вградување со 
распрскување (торкретирање) во слоеви со 
дебелина до 2,0 cm. Се применува за сана-
ција на АБ конструкции со неправилна фор-
ма (оџаци, разладни кули, силoси, мостови, 
хидротехнички објекти и др), како и за брзо 
санирање на поголеми бетонски површини. 
Отворено време на работa 30-45 min.

Форма: Сив прашок 
Јакост на притисок: 
На 1 ден: > 10 MPа 
На 28 дена: > 30 MPа 
Атхезиона јакост: > 1,0 MPa 
Потрошувачка за слој од 1 cm: 
2000-2200 kg/m2 

Макс големина на зрно 4 mm

Вреќи: 25 kg

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГПОКС АКВА 
ПРАЈМЕР 

Претпремаз (прајмер) за епоксидни, метакри-
латни системи и системи на водена основа, 
за импрегнација на бетонски површини или 
површини од цементен малтер. Соодветен и 
за употреба на асфалтна површина.

Форма: бела вискозна смеса 
Потрошувачка: (во зависност 
од порозноста на подлогата, за 
еден слој): 0,15-0,3 kg/m²

Во сетови А + Б: 7,5 kg 
A компонента: 3 kg 
Б компонента: 4,5 kg

СМЕСИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГПОКС И

Нисковискозна, двокомпонентна епоксидна 
смеса без растворувачи која се применува 
за инјектирање со пумпи за инјектирање и 
залевање на пукнатини. Се користи за инјек-
тирање кај подлоги од бетон, армиран бетон, 
камен и цементен малтер. Поседува висока 
јакост на притисок, хемиска и механичка от-
порност. Се користи за санација на бетонски 
конструкции, резервоари, мостови, конструк-
ции од камен и сл.

Форма: Транспарентна течност 
Отворено време за работа при 
Т = 23 оС: макс. 60 min. 
Целосно стврднат на 
Т = 23 оС: 7 дена

Сетови: 
А + Б = 3,7 kg 
А компонента: 2,6 kg 
Б компонента: 1,1 kg 
Сетови: 
А + Б = 19,8 kg 
А компонента: 
13,8 kg 
Б компонента: 6,0 kg

АДИНГПОКС АКВА 

EN 1504-2 1.3(C), 2.2(C), 
8.2(C), 5.1(C) EN 1504-3 
Класа R4

Трокомпонентен епокси-модифициран це-
ментен малтер за репарација и површинска 
заштита на бетон и АБ конструкции.

Форма: А компонента бела 
течност. Б компонента свет-
ло-жолта течност. Ц компонен-
та прашкаста цементна смеса 
Потрошувачка: за еден слој 
(A + Б + Ц): 1,5-2,0 kg/m²

Во сетови А + Б + Ц: 
28,5 kg 
A компонента: 3 kg 
Б компонента: 4,5 kg 
Ц компонента: 21 kg

АДИНГПОКС АКВА 
БЕЛ

EN 1504-2 1.3(C), 2.2(C), 
8.2(C), 5.1(C) EN 1504-3 
Класа R4

Трокомпонентен епокси-модифициран бел 
цементен малтер, за репарација и површин-
ска заштита на бетон и АБ конструкции.

Форма: А компонента бела 
течност. Б компонента свет-
ло-жолта течност. Ц компонен-
та прашкаста цементна смеса 
Потрошувачка: за еден слој 
(A + Б + Ц): 1,5-2,0 kg/m²

Во сетови А + Б + Ц: 
28,5 kg 
A компонента: 3 kg 
Б компонента: 4,5 kg 
Ц компонента: 21 kg

РЕПАРАЦИЈА НА БЕТОНИ



ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАВРШНА 
ОБРАБОТКА НА ПОДОВИ

FLOOR FINISHING PRODUCTS



 ЕПОКСИДНИ  ПОДНИ СИСТЕМИ 
 EPOXY RESIN FLOOR SYSTEMS

 ЦЕМЕНТНИ ИНДУСТРСКИ ПОДОВИ 
 CEMENT BASED INDUSTRIAL FLOORING

 АКРИЛНИ ПОДНИ СИСТЕМИ 
 ACRYLATE BASED FLOORING SYSTEMS

 ПРЕМАЗИ ЗА ПОДОВИ 
 FLOOR COATINGS
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FLOOR FINISHING PRODUCTS

PRODUCT

EPOXY RESIN FLOOR SYSTEMS

ADINGPOKS 1PV

EN 1504-2:ZA.1e and  
EN 13813:SR-B2.0-IR4

Low viscosity, two-component epoxy resin. It is 
used as a pre-coat on wet cement and concrete 
substrates when applying any of the epoxy sys-
tems. It can be used as a material for grouting 
cracks of concrete elements.

Form: Transparent low viscosity 
epoxy, resin 
Workability at temperature of  
25 °C: 45 min.
Consumption: 0,2-0,3 kg/m2

Sets: A + B = 3 kg 
A component: 1,9 kg 
B component: 1,1 kg
Sets: A + B = 24,3 kg 
A component: 15,3 kg 
B component: 9,0 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADINGPOKS 1P

EN 1504-2:ZA.1e and  
EN 13813:SR-B2.0-IR4

Low viscosity, epoxy pre-coating. It is used as 
a pre-coat to any epoxy system that should 
be applied on concrete and cement substrates 
with high porosity structure. It can be used for 
impregnation concrete substrates and cement 
mortar surfaces. It has excellent ability for adhe-
sion and penetration in porous substrates. Re-
sistant to crude oil and petroleum products. It 
is resistant to weak solutions of bases and acids.

Form: Low viscosity epoxy resin
Workability at temperature of  
20 °C: 30 min.
Consumption: 0,20-0,35 kg/m2

-for one coating

Sets: A + B = 5 kg  
A component: 4 kg 
B component: 1 kg 
Sets: A + B = 19 kg  
A component: 15,2 kg 
B component: 3,8 kg

ADINGPOKS 1BP

EN 1504-2: 1,3(С); 2.2(С); 
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С) 

Epoxy finish for protection and decorative finish 
for concrete substrates in: warehouses, garages, 
parking lots, food product workshops, hospi-
tals, schools, malls and etc. It is recommended 
as a finish in constructions, where there is direct 
contact with food, places where there is a high 
standard for hygiene, in chemical aggression 
conditions, increased abrasion resistance and 
etc. The substrate enables an excellent aesthet-
ic finish, but with the help of fillers, coating with 
different grain sizes or chip a different degree of 
anti slipperiness can be achieved.

Form: Coloured paste-like  
compound 
Workability at temperature of  
20 °C: 30-45 min. 
Consumption: 0,3-0,4 kg/m2

-for one layer 0,5-0,6 kg/m2

-for two layers

Sets: A + B = 5,2 kg 
A component: 4,5 kg 
B component: 0,7 kg 
Sets: A + B = 24,3 kg 
A component: 21 kg 
B component: 3,3 kg 

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 74)

ADINGPOKS 2

EN 1504-2: 5.1(С)  
and 6.1(С)

Self-leveling epoxy system for finish protection 
and decorative finish of concrete substrates in: 
laboratories, warehouses, garages parking lots, 
food product workshops, hospitals, schools, 
malls and etc. It is recommended as a finish for 
spaces in need of high standards for hygiene, 
chemical aggression, increased abrasion resist-
ance and etc. The substrate enables an excellent 
aesthetic finish, and with the help of filler and 
chip coatings a different degree of anti slipperi-
ness can be achieved.

Form: Coloured paste-like 
compound 
Workability at temperature of  
20 °C: up to 30 min. 
Consumption: (A + B), for a layer 
of 2 mm: 2,2 kg/m2 
(A + B + C component): 
for a layer of 2 mm: 3,3 kg/m2

Sets: A + B = 3,3 kg 
A component: 2,3 kg 
B component: 1,0 kg 
Sets: A + B = 11,5 kg 
A component: 8,0 kg 
B component: 3,5 kg 

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 74)

ADINGPOKS 2C

component

Filler for self-leveling epoxy systems. Form: powder quartz filler 
A:B: Adingpoks 2 
C component 1,62-1,67 g/cm3

Paper bags: C 
component: 5,0 kg C 
component: 17,5 kg

ADINGSTATIK

Three-component solvent free epoxy system. 
It is used for making monolithic, antistatic 
substrate. The product is applied for making 
substrates of operation theaters of hospitals, 
laboratories, computer centres, manufacturing 
plants for textile and fibres etc.

Form: Colored paste-like 
compound 
Workability at temperature  
of 20 °C: up to 30 min.
Consumption:  
(A + B + C):d = 3 mm: 4,0-4,5 kg/m2 

Sets: A + B + C = 6,6 kg  
A component: 2,3 kg  
B component: 1,0 kg C 
component: 3,3 kg 
Sets: A + B + C =  
20,0 kg 
A component: 7,0 kg 
B component: 3,0 kg 
C component: 10,0 kg

ADINGPOKS 1

EN 1504-2: 2004/2.2 (C); 
5.1 (C); 6.1 (C); 8.2 (C) 

Low viscosity, two-component solvent free 
epoxy resin. It is used for making an epoxy mor-
tar, epoxy coating or as a transparent coating 
finish, for making a monolithic finish of me-
chanical loaded and acid-resistant substrates 
or as a wall finish, in order with the maintaining 
requirements for systems with a high degree of 
hygiene.

Form: yellowish paste-like 
compound 
Workability at temperature 
of 20 °C: up to 30 min. 
Consumption: (A + B), for one 
coating: 0,2-0,4 kg/m2

Sets: A + B = 3,0 kg 
A component: 2,0 kg 
B component: 1,0 kg 
Sets: A + B = 9,0 kg 
A component: 6,0 kg 
B component: 3,0 kg
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ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА ПОДОВИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГПОКС 1ПВ

EN 1504-2:ZA.1e и  
EN 13813:SR-B2.0-IR4

Нисковискозна, двокомпонентна, епоксид-
на смола. Се користи како претпремаз за 
влажни цементни и бетонски подлоги при 
нанесување на сите епоксидни системи. 
Може да се користи како материјал за зале-
вање на пукнатини кај бетонските елементи.

Форма: Транспарентна, ниско-
вискозна, епоксидна смола 
Отворено време за работа на 
температура од 25 оС: 45 min. 
Потрошувачка: 0,2-0,3 kg/m2

Во сетови: 
А + Б = 3 kg 
А компонента: 1,9 kg 
Б компонента: 1,1 kg 
Во сетови: 
А + Б = 24,3 kg 
А компонента: 15,3 kg 
Б компонента: 9,5 kg

ЕПОКСИДНИ ПОДНИ СИСТЕМИ

АДИНГПОКС 1П

EN 1504-2:ZA.1e и  
EN 13813:SR-B2.0-IR4

Нисковискозен, епоксиден претпремаз. Се 
користи како претпремаз за сите епоксидни 
системи кои треба да се нанесат на бетонски 
и цементни подлоги со високопорозна стр ук-
тура. Може да се користи за импрегнација на 
бетонски подлоги и подлоги од цементен мал-
тер. Поседува одлична способност за атхезија 
и пенетрација во порозни подлоги. Отпорен е 
на нафта и нафтени деривати. Поседува отпор-
ност на благи раствори на бази и киселини.

Форма: Нисковискозна, епок-
сидна смола 
Време на обработливост при 
температура од 25 оС: 30 min. 
Потрошувачка: 
0,2-0,35 kg/m2–за еден нанос

Во сетови: 
А + Б = 5 kg 
А компонента: 4 kg 
Б компонента: 1 kg 
Во сетови: 
А + Б = 19 kg 
А компонента: 15,2 kg  
Б компонента:  
3,8 kg

АДИНГПОКС 1БП 

EN 1504-2: 1.3(С); 2.2(С); 
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Епоксиден премаз за завршна заштитна и 
декоративна обработка на бетонски подни 
површини во: магaцини, гаражи, паркира-
лишта, прехрамбени производни, погони, 
болници, училишта, трговски центри, и сл. 
Препорачлив е како завршна обработка кај 
конструкции, кои се во директен контакт 
со храна, простории каде се бараат високи 
стандарди за хигиена, во услови на хемиски 
агресии, зголемена отпорност на абење и сл. 
Подот овозможува одлична естетска заврш-
на обработка а со помош на полнила, посипи 
со разни гранулации или чипс се постигнува 
различен степен на противклизност.

Форма: Обоена пастозна смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС:  
30-45 min. 
Потрошувачка: 
0,3-0,4 kg/m2-еден слој 
0,5-0,6 kg/m2-два слоја

Во сетови: 
А + Б = 5,2 kg 
А компонента: 4,5 kg 
Б компонента: 0,7 kg 
Во сетови: 
А + Б = 24,3 kg 
А компонента: 21 kg 
Б компонента: 3,3 kg 

Стандардни бои: Тон 
карта на АДИНГ (по 
RAL) (стр. 74)

АДИНГПОКС 2 

EN 1504-2: 5.1(С) и 6.1(С)

Саморазливен систем за завршна заштитна и 
декоративна обработка на бетонски подови 
во: лаборатории, магацини, гаражи, парки-
ралишта, прехрамбени производни погони, 
болници, училишта, трговски центри, и сл. 
Се препорачува како завршна обработка на 
простории каде се бараат високи стандарди 
за хигиена, во услови на хемиски агресии, 
големаотпорност на абење и сл. Подот овоз-
можува одлична естетска завршна обработка, 
а со помош на посип од полнила и чипс се по-
стигнува различен степен на противклизност.

Форма: Обоена вискозна смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС:  
до 30 min. 
Потрошувачка: (А + Б), за слој 
од 2 mm: 2,2 kg/m2 
(А + Б + Ц компонента): 
за слој од 2 mm: 3,3 kg/m2

Во сетови:  
А + Б = 3,3 kg  
А компонента: 2,3 kg  
Б компонента: 1,0 kg  
Во сетови:  
А + Б = 11,5 kg  
А компонента: 8,0 kg  
Б компонента: 3,5 kg 

Стандардни бои:  
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 74)

АДИНГПОКС 2 Ц 
компонента 

Полнило за саморзаливни епоксидни 
системи.

Форма: прашкасто кварцно 
полнило А:Б: Адингпокс 2 
Ц компонента 1,62-1,67 g/cm3

Вреќи: 
Ц компонента = 5,0 kg 
Ц компонента = 17,5 kg

АДИНГПОКС 1 

EN 1504-2:2.2 (C); 5.1 (C); 
6.1 (C); 8.2 (C)

Нисковискозна двокомпонентна епоксидна 
смола без растворувачи. Се користи за из-
работка на епоксиден малтер, епоксиден 
глет или како завршен транспарентен пре-
маз, при изработка на монолитна завршна 
обработка за механички оптеретени и кисе-
лоотпорни подови или како ѕидна обработ-
ка, во согласност со барањата на системите 
за одржување на висок степен на хигиена.

Форма: Жолтеникава вискозна 
смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС:  
до 30 min. 
Потрошувачка: (А + Б), за еден 
премаз: 0,2-0,4 kg/m2

Во сетови:  
А + Б = 3,0 kg 
А компонента: 2,0 kg 
Б компонента: 1,0 kg 
Во сетови:  
А + Б = 9,0 kg 
А компонента: 6,0 kg 
Б компонента: 3,0 kg

АДИНГСТАТИК 

Трокомпонентен епоксиден систем без рас-
творувачи. Се употребува за изработка на 
монолитен, антистатички под. Се применува 
за изведба на подови во операциони сали во 
болници, лаборатории, компјутерски цен-
три, производни погони за текстил и влакна 
и сл.

Форма: Обоена вискозна смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС до 30 min. 
Потрошувачка: (А + Б + Ц), 
за d = 3 mm: 4,0-4,5 kg/m2 

Во сетови: 
А + Б + Ц = 6,6 kg 
А компонента: 2,3 kg 
Б компонента: 1 kg 
Ц компонента: 3,3 kg 
Во сетови: 
А + Б + Ц = 20 kg 
А компонента: 7,0 kg  
Б компонента: 3,0 kg  
Ц компонента: 10,0 kg
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FLOOR FINISHING PRODUCTS

PRODUCT

CEMENT BASED INDUSTRIAL FLOORING

PODING К

EN 13813 CT-C50-F7-A9

Mineral coloured coating for surface strength-
ening of mechanically loaded cement-based 
floor surfaces, such as: parking lots, warehous-
es, automobile repair shops, petrol stations, 
cold storage facilities, heliports, etc. It should 
be applied (rubbed in) on fresh concrete sub-
strates in layers of 3-5 mm. The product is wa-
ter-tight and ice resistant. It is easy to apply 
and maintain.

Form: coloured powdery 
compound 
Consumption: 3-4 kg/m2

Paper bag: 25 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PRODUCT

ACRYLATE BASED FLOORING SYSTEMS

ADINGFAVORIT

Adingfavorit is a high-quality acrylic floor fin-
ish for indoor or outdoor sports grounds for 
recreational purpose, such as tennis, volley-
ball, futsal, basketball etc. It is also used for 
decorative finishing of walking paths, cycle 
lanes, squares, terraces and etc. It contains ad-
ingfavorit coating-leveling layer and adingfa-
vorit coloured-finish layer.

Form: coloured paste-like 
compound 
Workability at temperature of  
20 °C: up to 30 minutes-1 hour 
Consumption: Adingfavorit glet 
0,8-2,0 kg/m2 
Adingfavorit coloured  
0,7-1,2 kg/m2

Adingfavorit coating: 
50 kg
Adingfavorit  
coloured: 25 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PRODUCT

FLOOR COATINGS

ADINGMARKER

Acrylate-based floor coating. It is used for 
marking traffic signalisation and for decorative 
and protective floor and wall finishing of con-
crete, rendered and asphalt surfaces exposed 
to environmental hazards.

Form: paste-like compound 
Consumption: 0,4-0,6 kg/m2  
for two layers

Plastic cans: 5/25 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADINGMARKER P

Synthetic resin-solvent based coating. Used 
for marking roads and traffic signalization, 
as well as for decorative and protective floor 
and wall finishing of concrete, rendered and 
asphalt surfaces exposed to environmental 
hazards.

Form: paste-like compound 
Workability at temperature  
of 20 °C: 10-15 min. 
Consumption: 0,5-0,6 kg/m2 for 
two layers

Tin cans: 4/20 kg
Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 75)  
Other RAL colours can 
be produced for an 
order of at least 90 kg

ADINGCOLOR RF

EN 1504-2:5.1(C)

Floor paint based on synthetic resins and sol-
vents. It is used for decorative and protective 
floor and wall finishing of concrete, rendered 
and asphalt surfaces of warehouses, garages, 
manufacturing plants etc.

Form: paste-like compound 
Workability at temperature of  
20 °C: 10-15 min. 
Consumption: 0,5-0,6 kg/m2  
for two layers

Tin cans: 4/20 kg

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 75)  
Other RAL colours can 
be produced for an 
order of at least 90 kg



31

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА ПОДОВИ

ЦЕМЕНТНИ ИНДУСТРИСКИ ПОДОВИ

АКРИЛНИ ПОДНИ СИСТЕМИ

ПРЕМАЗИ ЗА ПОДОВИ

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ПОДИНГ К 

EN 13813 CT-C50-F7-А9

Минерален посип во боја за површинско 
зајакнување кај механички оптоварени под-
ни површини изведени на цементна основа 
како што се: паркиралишта, магацини, ав-
то-сервиси, бензински станици, ладилници, 
хелиодроми и сл. Се нанесува (се втрива) 
врз свежа бетонска подлога во слој 3-5 mm. 
Водоотпорен е и отпорен на мраз. Лесен е 
за изведба и одржување.

Форма: Прашкаста обоена 
смеса 
Потрошувачка: 3,0-4,0 kg/m2

Вентил вреќа 25 kg

АДИНГФАВОРИТ

Адингфаворит е висококвалитетен завршен 
акрилен систем, идеален за изведба на над-
ворешни или внатрешни спортски терени за 
рекреативни намени како тенис, одбојка, мал 
фудбал, кошарка итн. Се користи и како де-
коративен завршен слој за пешачки и вело-
сипедски патеки, плоштади, тераси и сл. Сос-
тавен е од Aдингфаворит глет-порамнителен 
слој и Адингфаворит Боен-завршен слој.

Форма: Обоена пастозна смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС: 
до 30 min. -1час 
Потрошувачка: Адингфаворит 
Глет 0,8-2,0 kg/m2 
Адингфаворит Боен 
0,7-1,2 kg/m2

Адингфаворит Глет 
50 kg 
Адингфаворит Боен 
25 kg

АДИНГМАРКЕР

Премаз за подови произведен на акрилатна 
основа. Се применува за обележување на 
сигнализации и за декоративна и заштитна 
подна и ѕидна завршна обработка на бетон-
ски, малтерисани и асфалтни површини из-
ложени на надворешни влијанија.

Форма: Пастозна смеса 
Потрошувачка: 0,4-0,6 kg/m2 за 
два слоја

Пластични канти: 
5/25 kg

АДИНГМАРКЕР П

Премаз произведен врз база на синтетич-
ки смоли и растворувачи. Се применува 
за обележување патишта и патна сигнали-
зација и за декоративна заштитна подна и 
ѕидна завршна обработка на бетонски, мал-
терисани и асфалтни површини изложени 
на надворешни влијанија.

Форма: Вискозна смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС: 
10-15 min. 
Потрошувачка: 0,5-0,6 kg/m2 за 
два слоја

Лимени канти: 
4/20 kg 

Стандардни бои: Тон 
карта на АДИНГ (по 
RAL) (стр. 75)

Други RAL бои може 
да се изработат при 
минимална порачка 
од 90 kg

АДИНГКОЛОР РФ

EN 1504-2:5.1(C)

Боја за подна обработка изработена врз ос-
нова на синтетички смоли и растворувачи. Се 
применува за декоративна и заштитна подна 
и ѕидна завршна обработка на бетонски, мал-
терисани и асфалтни површини кај магацини, 
гаражи, производни погони и сл.

Форма: Вискозна смеса 
Отворено време за работа на 
температура од 20 oС:  
15-20 min. 
Потрошувачка: 0,5-0,6 kg/m2 за 
два слоја

Лимени канти:  
4/20 kg 

Стандардни бои:  
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 75)

Други RAL бои може 
да се изработат при 
минимална порачка 
од 90 kg
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JOINT SEALANTS

PRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGINGPRODUCT DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

BITEK А 

ASTM D 3407,  
ASTM D 3405

One component, hot applied, polymer mod-
ified bitu minous sealant. It is used for filling 
joints in concrete roads, parking lots, roads, 
airport runways, when installing expansion 
joints on bridges, storerooms, bundwalls, etc.

Form: black resin-like compound Bulk

ADINGAKRIL

One-component flexible sealant based on 
acrylic emulsion. It has good adhesion to vari-
ous building materials: concrete, wood bricks, 
plasterboard sheets, etc. It is used for sealing 
movement joints of floors in garages, assem-
bly elements, joints between wooden ele-
ments and joints in assembly works.

Form: dense acrylate-paste 
Consumption: 1,4 kg/dm3

Cartridges of: 0,4 kg 
Plastic cans: 4/20 kg
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ГРАДЕЖНИ КИТОВИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

БИТЕК А 

ASTM D 3407, ASTM D 
3405

Еднокомпонентен полимер–битуменски кит 
кој се нанесува додека е врел. Се применува 
за исполнување на фуги кај бетонски коло-
вози, паркиралишта, патишта, аеродром-
ски писти, при формирање на дилатациски 
спојници на мостови, за магацински просто-
ри, танквани и слично.

Форма: Црна смолеста смеса Рефус

АДИНГАКРИЛ

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на 
акрилатна емулзија. Поседува добра способ-
ност за атхезија за разни градежни материја-
ли: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и 
др. Се применува за исполнување на работ-
ни фуги кај подови во гаражи, монтажни еле-
менти, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги 
при монтажна градба на објекти.

Форма: Густа акрилатна паста 
Потрошувачка: 1,4 kg/dm3

Картуша: 0,4 kg 
Пластична канта: 
4/20 kg 



ХИДРОИЗОЛАЦИИ

WATERPROOFING



 ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА 
 CEMENTITIOUS WATERPROOFING SYSTEMS

 ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА АКРИЛАТНА ОСНОВА 
 ACRYLIC BASED WATERPROOFING SYSTEMS
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WATERPROOFING

PRODUCT

PRODUCT

CEMENTITIOUS WATERPROOFING SYSTEMS

ACRYLIC BASED WATERPROOFING SYSTEMS

HIDROMAL

EN 1504-2:2.2(C); 8.2(C)

One component, cement based rigid water-
proofing for constructions exposed to positive 
and negative hydrostatic pressure, for indoor 
and outdoor waterproofing of underground 
concrete structures, wall and floor waterproof-
ing in basements, pools, technical and drink-
ing water reservoirs, ducts, manholes, toilets, 
kitchens and similar.

Form: grey powder 
Consumption: for three layers 
5,0-6,0 kg/m2 (two layers with 
brush and one layer with trowel)

Paper bags: 5/25 kg

ADINGFLEKS

EN 1504-2: 2.2 (C); 8.2 (C)

Ready to use, acrylate based, elastic water- 
proofing for constructions exposed to positive 
hydrostatic pressure, for outdoor waterproof-
ing of underground concrete constructions, 
pools, balconies, flat roof terraces, toilets, 
kitchens and similar.

Form: coloured paste-like 
compound 
Consumption: 1,20-1,50 kg/m2 
(for three layers)

Plastic can: 4/20 kg 

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 74)

HIDROMAL  
ELASTIFIKATOR

Polymer emulsion for improvement the 
elasticity of the cement mortars. Combined 
with Hidromal (like B component) it is like 
two-component cement based waterproof-
ing for constructions exposed to positive and 
negative hydrostatic pressure, for indoor and 
outdoor waterproofing of underground con-
crete structures, wall and floor waterproofing 
in basements, pools, ducts, manholes, toilets, 
kitchens and similar.

Form: white liquid 
Consumption: Hidromal:  
Hidromal Elastifikator = 5 : 1

Plastic bottle: 1 kg 
Plastic can: 5 kg

HIDROMAL FLEKS

EN 1504-2/2.2 (C);  
8.2 (C)

Two component, elastic waterproofing based 
on cement and polymer. It is used for wa-
ter-proofing of structures exposed to positive 
and negative hydrostatic pressures, such as: 
pools, reservoirs, external underground parts 
of facilities, sanitary blocks, kitchens, etc. Ena-
bles direct bonding with the ceramic tiles with 
the help of a construction adhesive. It enables 
bridging of micro-cracks in the substrate.

Form: A component: grey 
powder 
B component: white liquid 
Consumption: 
1,20-1,40 kg/m2 (for two layers); 
1,80-2,0 kg/m2 (for three layers)

Plastic can for 
10 kg set: 
A component: 5 kg 
B component: 5 kg 
40 kg set: 
A component: 20 kg 
B component: 20 kg

HIDROMAL FLEKS 
1К

EN 1504-2/2.2 (C); 8.2 (C)

One component, elastic waterproofing with 
fibers based on cement and polymer. Elastic 
waterproofing for parts of the construction 
exposed to positive and negative hydrostatic 
pressure, for indoor and outdoor waterproof-
ing of underground concrete structures, walls 
and floor water proofing in basements, pools, 
technical and drinking water reservoirs, ducts, 
manholes, balconies, flat roofs terraces, toilets, 
baths, kitchens and similar.

Form: white powder 
Consumption: 
for two layers: ~ 1 kg/m2 
for three layers: ~ 1,5 kg/m2

Paper bags: 
4/18 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING
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ХИДРОИЗОЛАЦИИ

ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА

ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА АКРИЛАТНА ОСНОВА

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОМАЛ 

EN 1504-2:2.2(C); 8.2(C)

Еднокомпонентена крута хидроизолација на 
цементна основа наменета за изведба на хи-
дроизолација на објекти изложени на пози-
тивен и негативен хидростатски притисок, за 
изведба на внатрешна и надворешна хидро-
изолација на подземни бетонски конструк-
ции, подрумски ѕидни и подни површини, 
базени, резервоари за техничка вода и вода 
за пиење, канали, шахти, санитарни јазли, 
кујни и сл.

Форма: сив прашoк 
Потрошувачка: 
За три слоја: 5-6 kg/m2  

(два со четка и еден со 
глетарка)

Вентил вреќа: 
5/25 kg

АДИНГФЛЕКС 

EN 1504-2: 2.2 (C); 8.2 (C)

Готова смеса на акрилатна основа за извед-
ба на еластична хидроизолација на делови 
од објекти изложени на позитивен хидрос-
татски притисок, за изведба на надворешна 
хидроизолација на подземни бетонски кон-
струкции, базени, балкони, рамни кровни 
тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Форма: обоена пастозна смеса 
Потрошувачка: за трислоја: од 
1,2-1,5 kg/m2

Пластична канта: 
4/20 kg

Стандардни бои:  
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 74)

ХИДРОМАЛ 
ЕЛАСТИФИКАТОР 

Полимерна емулзија за подобрување на 
еластичноста на цементни малтери. Во ком-
бинација со Хидромал (како Б компонента) 
наменет е за изведба на двокомпонентна 
хидроизолација на цементна основа кај 
објекти изложени на позитивен и негативен 
хидростатски притисок кај подземни бетон-
ски конструкции, за изведба на внатрешна 
и надворешна хидроизолациjа, подрумски 
и ѕидни и подни површини, базени, канали, 
шахти, санитарни јазли, кујни и сл.

Форма: бела течност 
Потрошувачка: 
Хидромал: Хидромал 
Еластификатор = 5 : 1

Пластично шише: 
1 kg 
Пластична канта: 
5 kg

ХИДРОМАЛ 
ФЛЕКС 
EN 1504-2/2.2 (C);  
8.2 (C)

Двокомпонентна еластична хидроизолација 
на цементно-полимерна основа. Се приме-
нува за хидроизолација на објекти изложени 
на позитивен и негативен притисок: базени, 
резервоари, надворешни подземни делови 
на објекти, санитарни јазли, кујни. Овоз-
можува непосредно лепење на керамички 
плочки врз него со помош на градежно ле-
пило. Овозможува премостување на микро-
пукнатини во подлогата.

Форма: 
А компонента-сив прашoк 
Б компонента-бела течност 
Потрошувачка: 
За два слоја: 1,2-1,4 kg/m2 
За три слоја: 1,8-2,0 kg/m2

Пластична канта за 
сет од 10 kg: 
А компонента–5 kg 
Б компонента–5 kg 
Сет од 40 kg 
А компонента–20 kg 
Б компонента–20 kg

ХИДРОМАЛ 
ФЛЕКС 1К 
EN 1504-2/2.2 (C); 8.2 (C)

Еднокомпонентна еластична хидроизолаци-
ја со фибри, на цементно-полимерна основа. 
За изведба на еластична хидроизолација на 
делови од објекти изложени на позитивен и 
негативен хидростатски притисок, за извед-
ба на внатрешна и надворешна хидроизо-
лација на подземни бетонски конструкции, 
подрумски ѕидни и подни површини, базе-
ни, резервоари за техничка вода и вода за 
пиење, канали, шахти, балкони, рамни кров-
ни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Форма: бел прашок 
Потрошувачка: 
За два слоја: ~ 1 kg/m2 
За три слоја: ~ 1,5 kg/m2

Вентил вреќа: 
4/18 kg



ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ

PROTECTIVE COATINGS



 ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ ЗА БЕТОН И ЧЕЛИК 
 PROTECTIVE COATING FOR CONCRETE AND STEEL

 ХИДРОФОБНА ИМПРЕГНАЦИЈА 
 HYDROPHOBIC IMPREGNATION

 ИМПРЕГНАЦИЈА 
 IMPREGNATION
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PROTECTIVE COATINGS

PRODUCT

CEMENTITIOUS WATERPROOFING SYSTEMS

ADINGPOKS TER

EN 1504-2: 1.3(С); 5.1(С); 
6.1(С)

Two-component epoxy coating. It is used for 
protection of concrete and metal structures, 
pipelines, storage tanks for crude oil and pe-
troleum products, water treatment plants, 
wastewater reservoirs, thermal power stations, 
wood drying kilns, underground concrete and 
metal structures in areas subject to external 
hazards.

Form: viscous epoxy compound 
Consumption: 
Concrete: 0,40-0,50 kg/m2  
(for two layers) 
Workability at temperature of  
23 oC: 30-45 minutes

Sets: A + B = 16 kg 
A = 12 kg B = 4 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ANTIKOROZIN E

Two-component, solvent free epoxy coating. It 
is used for protection against corrosion in steel 
structures and elements exposed to chemical 
aggression: cisterns, iron reinforcement, steel 
structures in industrial facilities, building con-
structions etc., which are exposed to chemical 
aggression. Resistant to weather phenomena, 
ice, snow, acid rain, etc. It has excellent adhe-
sion to steel substrates.

Form: red-colour paste-like 
compound 
Consumption: 0,17-0,19 kg/m2

Tin cans Sets:  
A + B =  4,67 kg 
A =  4,0 kg  
B =  0,67 kg

Sets: A + B = 21 kg  
A = 18 kg B = 3,0 kg

ANTIKOROZIN BB

EN 1504-2, 1,3(С), 2.2(С), 
8.2 (С)

Coloured coating for protection against corro-
sion of concrete surfaces. It is used for protection 
of new, old or repaired concrete and reinforced 
concrete structures: bridges, silos, tunnels, re-
taining walls, chimneys, facade elements, etc. 
It has excellent adhesion to substrate. It is re-
sistant to ice and salt water solutions, as well 
as weather phenomena and aging. It has high 
coverage rate. The product is UV stable and pro-
tects the concrete against carbonisation.

Form: coloured paste-like 
compound 
Consumption: 0,40-0,50 kg/m2 
(for two coatings)

Plastic cans: 20 kg 

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 74) 

Other RAL colours can 
be produced for an 
order of at least 90 kg

ANTIKOROZIN BR

EN 1504-2, 1,3(С), 2.2(С), 
8.2 (С)

Coloured coating for protection against corro-
sion of concrete surfaces, based on synthetic 
resins and solvents. It is used for anti-corrosive 
and decorative finish on old, new and repaired 
concrete surfaces. It is recommended for 
constructions which are exposed to weather 
phenomena, ice, salts and soft chemical ag-
gression: reinforced concrete bridges, retain-
ing walls, facades, silos, industrial facilities, 
tunnels, port facilities, etc.

Form: coloured paste-like 
compound
Consumption: 0,45-0,50 kg/m2 
(for two coatings)

Tin cans: 4/20 kg 

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 74) 

Other RAL colours can 
be produced for an 
order of at least 90 kg

ADINGPOKS 1B

EN 1504-2:1,3(С); 2.2(С); 
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Two component epoxy coating for protective 
and decorative finish on concrete surfaces in: 
laboratories, warehouses, garages, car parks, 
food stuff production facilities, hospitals, 
schools, shopping centers, tunnels and etc. 
It is recommended for finish use in premises 
with high standards for hygiene, in case of 
chemical aggression and high abrasion re-
sistance. For finish use in road, railway and 
hydro-technical tunnels, this coating secures 
high level of protection from carbonisation, 
ice, salts and abrasion.

Form: coloured paste-like 
compound 
Consumption: 0,30-0,40 kg/m2 
(for two coatings)

Tin cans Sets:  
A + B = 5,15 kg 
A = 4,50 kg  
B = 0,65 kg 
Sets: A + B = 24 kg  
A = 21 kg B = 3,0 kg
Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 74) 

Other RAL colours can 
be produced for an 
order of at least 90 kg

ADINGPOKS AKVA 
1B

EN 1504-2: 1,3(С); 2.2(С); 
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Two component water based epoxy coating. 
It is recommended for finish use in premises 
with high standards for hygiene, in case of 
chemical aggression and etc. For finish use in 
road, railway and hydrotechnical tunnels, this 
coating secures high level of protection from 
carbonisation, ice, salts and abrasion.

Form: coloured paste-like 
compound 
Consumption: 0,35-0,65 kg/m2 
(for two coatings)
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ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ

ПРОИЗВОД

ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГПОКС ТЕР

EN 1504-2: 1.3(С); 5.1(С); 
6.1(С)

Двокомпонентен премаз на епоксидна осно-
ва. Се применува за заштита на бетонски и 
метални конструкции, цевководи, резерво-
ари за нафта и нафтени деривати, пречисти-
телни станици, резервоари за отпадни води, 
термоцентрали, сушилници за дрво, подзем-
ни бетонски и метални конструкции во агре-
сивни средини.

Форма: вискозна епоксидна 
смеса 
Потрошувачка: 
Бетон: за два премази: 
0,40-0,50 kg/m3 
Отворено време за работа на 
температура од 23 oС: 30-45 min.

Сетови:  
A + Б = 16 kg 
A = 12 kg 
Б = 4 kg

АНТИКОРОЗИН Е

Двокомпонентен премаз на епоксидна осно-
ва без растворувачи. Се применува за анти-
корозивна заштита на челични конструкции 
и елементи изложени на хемиска агресија: 
цистерни, арматурно железо, челични кон-
струкции во индустриски објекти, објекти 
од високоградба и сл., кои се изложени на 
дејство на хемиски агресии. Отпорен е на 
атмо сферски влијанија, мраз, снег, кисели 
дождови и др. Поседува одлична способност 
за атхезија за челична подлога.

Форма: пастозна смеса во 
црвена боја 
Потрошувачка: 0,17-0,19 kg/m2

Лимени канти 
Сетови: 
А + Б = 4,67 kg 
А компонента: 4 kg 
Б компонента: 0,67 kg 
Сетови: А + Б = 21 kg 
А компонента: 18 kg 
Б компонента: 3 kg

АНТИКОРОЗИН ББ 
EN 1504-2, 1.3(С), 2.2(С), 
8.2 (С)

Антикорозивен премаз во боја за заштита на 
бетонски површини. Се користи за заштита 
на нови, стари или репарирани бетонски и 
армиранобетонски конструкции: мостови, 
силоси, тунели, потпорни ѕидови, оџаци, 
фасадни елементи и сл. Поседува одлична 
атхезија за подлогата. Постојан е на мраз и 
раствори од солена вода како и на атмос-
ферски влијанија и стареење. Поседува ви-
сока покривна моќ. Стабилен е на UV зраците 
и го штити бетонот од карбонизација.

Форма: обоена пастозна смеса 
Потрошувачка: за два слоја 
0,40-0,50 kg/m2

Пластични канти 
20 kg 

Стандардни бои: 
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 74) 

Други RAL бои може 
да се изработат при 
минимална порачка 
од 90 kg

АНТИКОРОЗИН БР 
EN 1504-2, 1.3(С), 2.2(С), 
8.2 (С)

Антикорозивен премаз во боја, за зашти-
та на бетонски површини произведен врз 
база на синтетички смоли и растворувачи. 
Се применува за завршна антикорозивна 
и декоративна обработка на стари, нови и 
репарирани бетонски површини. Се препо-
рачува кај конструкции изложени на атмос-
ферски влијанија, мраз, соли, како и блага 
хемиска агресија: АБ мостови, потпорни 
ѕидови, АБ фасадни елементи, силоси, ин-
дустриски објекти, фабрики, тунели, прис-
танишни објекти и сл.

Форма: пастозна смеса во боја 
Потрошувачка: за два слоја 
0,45-0,50 kg/m2

Лимени канти 
4 и 20 kg 

Стандардни бои: 
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 74) 

Други RAL бои може 
да се изработат при 
минимална порачка 
од 90 kg

АДИНГПОКС 1Б 
EN 1504-2:1.3(С); 2.2(С); 
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Двокомпонентен епоксиден премаз за заврш-
на заштитна и декоративна обработка на бе-
тонски површини во: лаборатории, магацини, 
гаражи, паркиралишта, прехрамбени произ-
водни погони, болници, училишта, трговски 
центри, тунели и сл. Се препорачува како 
завршна обработка кај простории каде се ба-
раат високи стандарди за хигиена, во услови 
на хемиски агресии, зголемена отпорност на 
абење и сл. За обработка на патни, железнич-
ки и хидротехнички тунели. Со овој премаз се 
овозможува висок степен на заштита од кар-
бонизација, мраз, соли и абење.

Форма: обоена пастозна смеса 
Потрошувачка: за два слоја 
0,30-0,40 kg/m2

Лимени канти 
Во сет А + Б: 5,15 kg 
A компонента: 4,5 kg 
Б компонента: 0,65 kg 
Во сет А + Б: 24 kg 
A компонента: 21 kg 
Б компонента: 3 kg 

Стандардни бои:  
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 74)

Други RAL бои може 
да се изработат при 
минимална порачка 
од 90 kg

АДИНГПОКС АКВА 
1Б 
EN 1504-2: 1.3(С); 2.2(С); 
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Двокомпонентен епоксиден премаз на воде-
на основа. Се препорачува како завршна об-
работка кај простории каде се бараат високи 
стандарди за хигиена, во услови на хемиски 
агресии и сл. За обработка на патни, желез-
нички и хидротехнички тунели. Со овој пре-
маз се овозможува висок степен на заштита 
од карбонизација, мраз, соли и абење.

Форма: пастозна смеса 
Потрошувачка: за два слоја 
0,35-0,60 kg/m2
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PROTECTIVE COATINGS

PRODUCT

PRODUCT

HYDROPHOBIC IMPREGNATION

IMPREGNATION

FASIL V

EN 1504-2  
1,1(H); 2.1 (H); 8.1 (H)

Silane-based solution, solvent free, used for 
hydrophobic impregnation of concrete sub-
strates. It can be applied on existing floor or 
wall surfaces, but also can be used for produc-
tion of precast concrete elements.

Form: white liquid 
Consumption: on concrete: 
0,125-0,25 kg/m2 for porous 
surfaces: 0,30-0,50 kg/m2

Plastic bottle: 1 kg 
Plastic cans: 5/20 kg 
Plastic barrels: 200 kg 
Container: 1000 kg

DEKOSIL

EN 1504-2:2004:5.1 (C)

Methacrylate based, transparent final coating 
(lacquer) and primer. It is used as lacquer for 
impregnation and improvement of the phys-
ical resistance of porous substrates: mortar, 
concrete and stone. As primer it improves the 
adhesion to the substrate and as additive it 
improves the properties of the methacrylate, 
solvent based systems: Adingmarker P, Ading-
kolor RF, Antikorozin BR and Adingkolor RB.

Form: glossy transparent liquid 
Consumption: primer/
impregnation: 
0,15-0,25 kg/m2 (for one layer); 
coating: 0,30-0,60 kg/m2 
(for two layers); 
additive for glossy effect: 
25-50 %

Tin cans: 
3/15 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

FASIL

EN 1504-2

Silane-siloxane based solution for hydropho-
bic impregnation of porous surfaces. Used 
for hydrophobic impregnation of outdoor or 
indoor porous surfaces on materials such as: 
natural stone, bricks, roof tiles, precast con-
crete elements, gypsum board, etc.

Form: white liquid 
Consumption: 0,125-0,25 kg/m2 
for porous surfaces: 0,30-0,50 
kg/m2

Plastic bottle: 1 kg 
Plastic cans: 5/20 kg 
Plastic barrels: 200 kg 
Container: 1000 kg

CONCENTRATE 
FASIL

Silicone based solution, solvent free, used for 
hydrophobic impregnation.

Form: transparent liquid 
Preparation: Conc.Fasil: Water 
= 1 : 20 Consumption: on 
concrete: 0,125-0,25 kg/m2 for 
porous surfaces: 0,30-0,50 kg/m2

Plastic bottle: 1,40 kg 
Plastic cans: 7/28 kg 
Plastic barrels: 280 kg 
Container: 1400 kg

DEKOSIL V

EN1504-2

Product for impregnation, curing and protec-
tion of new and old concrete surfaces. It is 
used as a product for curing and protection 
of fresh concrete surfaces made of polished 
or stamped concrete, natural stone surfaces, 
concrete elements–concrete pipes, concrete 
paving elements, pavement curbs, old con-
crete surfaces, concrete slabs.

Form: glossy white liquid  
Consumption: 0,05-0,15 kg/m2 
depending on the porousness of 
the substrate

Plastic bottle: 
0,9kg
Plastic cans: 
5/20 kg
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ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ

ХИДРОФОБНА ИМПРЕГНАЦИЈА

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ФАСИЛ В 
EN 1504-2 1.1(H); 2.1 (H); 
8.1 (H)

Средство за хидрофобна импрегнација на 
бетонски површини на база на силанска ему-
лзија без растворувачи. Може да се нанесе 
на изведена подна или ѕидна површина, а се 
користи и при производство на префабрику-
вани елементи изработени од бетон.

Форма: бела течност 
Потрошувачка: на бетон 
0,125-0,25 kg/m2 на порозни 
површини 0,3-0,5 kg/m2

Пластично шише 
1 kg 
Пластични канти  
5 и 20 kg 
Пластично буре 
200 kg 
Контејнер 1000 kg

ИМПРЕГНАЦИЈА

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ДЕКОСИЛ 
EN 1504-2:2004:5.1 (C)

Транспарентен премаз (лак) за завршна обра 
ботка и прајмер на метакрилатна основа. Се 
користи како лак за импрегнација и подо-
брување на физичка отпорност на пороз-
ни подлоги од малтер, бетон и камен. Како 
прајмер за обезбедување на врската и како 
додаток за подобрување на својствата кај 
метакрилатните системи кои содржат раст-
ворувачи Адингмаркер П, Адингколор РФ, 
Антикорозин БР и Адингколор РБ.

Форма: сјајна транспарентена 
течност 
Потрошувачка: прајмер/
импрегнација 0,15-0,25 kg/m2 

2 слоја премаз 0,30-0,60 kg/m2 
додаток за сјајност 25-50 %

Лимени канти: 
3/15 kg

ФАСИЛ
EN 1504-2

Средство за хидрофобна импрегнација на 
порозни површини. Произведен на силан- 
силоксанска база. Фасил се применува за 
површинска хидрофобна импрегнација на 
надворешни и внатрешни површини од 
порозни материјали како: природен камен, 
тули, ќерамиди, павер елементи, гипсани 
плочи и сл.

Форма: бела течност 
Потрошувачка:  
0,125-0,25 kg/m2 на порозни 
површини 0,3-0,5 kg/m2

Пластично шише 
1 kg 
Пластични канти  
5 и 20 kg 
Пластично буре 
200 kg 
Контејнер 1000 kg

КОНЦЕНТРАТ 
ФАСИЛ

Силиконско средство без растворувачи за 
водоодбојна импрегнација.

Форма: транспарентна течност 
Подготовка: конц.Фасил: 
Вода = 1 : 20 
Потрошувачка: на бетон 
0,125-0,25 kg/m2 на порозни 
површини 0,3-0,5 kg/m2

Пластично шише 
1,4 kg
Пластични канти  
7 и 28 kg 
Пластично буре 
280 kg  
Контејнер 1400 kg

ДЕКОСИЛ В 
EN1504-2

Средство за импрегнација, нега и зашти-
та на нови и стари бетонски површини. Се 
користи како средство за нега и заштита 
на свежо изведени бетонски површини од 
шлајфуван и штампан бетон, површини од 
природен камен, бетонска галантерија, бе-
тонски цевки, бетонски павер елементи, 
тротоарни ивичњаци, стари бетонски повр-
шини, бетонски плочи.

Форма: сјајна бела течност 
Потрошувачка: 0,05-0,15 kg/m2, 
во зависност од порозноста на 
подлогата

Пластични  
шишиња: 0,9 kg
Пластични канти: 
5/20 kg



ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

FIRE PROTECTION



 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРИЧНИ КАБЛИ 
 FIRE PROTECTION SYSTEM FOR ELECTRIC CABLES

 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 
 FIRE PROTECTION SYSTEM FOR STEEL CONSTRUCTIONS
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FIRE PROTECTION

PRODUCT

FIRE PROTECTION SYSTEM FOR ELECTRIC CABLES

PLAMMAL S

EN 1363-1

One-component elastic compound for fire 
protection of electric cables, that is, preven-
tion of fire spreading through electric cables 
and installations.

Form: White-grey paste-like 
compound 
Consumption: for dry 
layer thickness of 4-5 mm, 
consumption 5-7 kg/m2

Plastic cans: 4/20 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PLAMMAL K

EN 1363-1

One - component elastic paste for fire protec-
tion. It is used for sealing penetrations of elec-
trical installations between rooms. The applica-
tion is execute in a combination with mineral 
wool.

Form: White-grey paste-like 
compound 
Consumption: for dry 
layer thickness of 4-5 mm, 
consumption 5-7 kg/m2

Plastic cans: 4/20 kg

PRODUCT

FIRE PROTECTION SYSTEM FOR STEEL CONSTRUCTIONS

PLAMMAL 3D

EN 1363-1

Fire protection system for external and internal 
steel structures in various types of construction 
buildings: manufacturing plants, sports halls, 
hydroelectric power stations, hotels, thermal 
power stations, nuclear power stations, ware 
houses, shopping centres, etc. The PLAMMAL 
3D system consists of three layers of coatings: 

- Antikorozin E:   
(anti-corrosion epoxy coating) 

- PLAMMAL 3D expansive  
(basic expanding methacrylate coating) 

- PLAMMAL 3D lacquer  
(protective decorative coating) 
All three layers of PLAMAL 3D should be ap-
plied by using a brush, wool roller or by airless 
spraying.

Antikorozin E: 
Form: 2C epoxy paste 
Consumption: 0,17–0,19 kg/m2, 
for freshly applied layer with 
thickness of 100 μ PLAMMAL-3D 
expansive coating 
Form: paste 
Consumption: according to 
the given table PLAMMAL-3D 
lacquer: 
Form: paste 
Consumption: 0,12-0,15 kg/m2, 
for one layer
PLAMMAL-3D lacquer: 
0,12-0,15 kg/m2, for one layer

Antikorozin E: 
Sets of: 4,67/21 
kg PLAMMAL-3D 
expansive coating: 
Metal cans: 4/20 kg 
PLAMMAL 3D 
Lacquer finish: 
Metal cans: 4/20 kg 

Standard colours: 
ADING’s standard colour 
chart (page 75)

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

F/A-section factor of steel beam

F-perimeter of the steel section

А-area of steel cross-section

d.f.t.-dry film thickness 

a-application by brush

b-application by spraying

F/A section 
factor of 
steel beam

15 min. 30 min. 60 min.

d.f.t 
(mm)

consu. 
(kg./m2)

wk.pro. d.f.t 
(mm)

consu. 
(kg./m2)

wk.pro. d.f.t 
(mm)

consu. 
(kg./m2)

wk.pro.

a b a b a b

0-100 0,30 0,70 1 1 0,60 0,30 2 1 0,75 1,70 3 2

100-150 0,50 1,10 2 1 0,60 1,30 2 1 0,75 1,70 3 2

150-200 0,55 1,20 2 1 0,60 1,30 2 1 1,50 3,30 4 2

200-250 0,65 1,50 2 1 0,75 1,70 3 2 1,80 4,00 5 3

250-300 0,75 1,70 3 2 1,20 2,60 4 2 2,20 5,00 6 3

Table no.3-consumption of PLAMMAL 3D expansive coating
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ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

F/A-фактор на пресек
F-Периметар на челичен пресек
А-Површина на челичен пресек

д.с.с.-Дебелина на сув слој
а-Премаз со четка
b-Нанесување со распрскување

Табела бр.3-потрошувачка на ПЛАММАЛ 3Д експанзивен премаз

Фактор на 
пресек на 
челичен 
профил

15 min. 30 min. 60 min.

д.с.с. 
(mm)

потр. 
(kg./m2)

раб.пост. д.с.с. 
(mm)

потр. 
(kg./m2)

раб.пост. д.с.с. 
(mm)

потр. 
(kg./m2)

раб.пост.

a b a b a b

0-100 0,30 0,70 1 1 0,60 0,30 2 1 0,75 1,70 3 2

100-150 0,50 1,10 2 1 0,60 1,30 2 1 0,75 1,70 3 2

150-200 0,55 1,20 2 1 0,60 1,30 2 1 1,50 3,30 4 2

200-250 0,65 1,50 2 1 0,75 1,70 3 2 1,80 4,00 5 3

250-300 0,75 1,70 3 2 1,20 2,60 4 2 2,20 5,00 6 3

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРИЧНИ КАБЛИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ПЛАММАЛ С
EN 1363-1

Еднокомпонентна еластична смеса зa зашти-
та на електричните кабли од пожар, однос-
но спречување на ширење на пожар преку 
електрични кабли и инсталации.

Форма: бело-сива паста 
Потрошувачка: за сувослојна 
дебелина од 4-5 mm, 
потрошувачка 5-7 kg/m2

Пластични канти: 
4/20 kg

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ПЛАММАЛ 3Д
EN 1363-1

Систем за против пожарна заштита на над-
ворешни и внатрешни челични конструкции 
кај разни градежни објекти: производствени 
хали, спортски сали, хидроелектрични цен-
трали, хотели, термоцентрали, нуклеарни 
централи, магацини, трговски центри и др. 
Системот ПЛАММАЛ 3Д се состои од три сло-
еви премази:
- Антикорозин Е  

(антикорозивен епоксиден нанос);
- ПЛАММАЛ 3Д експанзивен  

(основен експандирачки метакрилатeн 
нанос);

- ПЛАММАЛ 3Д лак  
(заштитен декоративен премаз).

Нанесувањето на сите три слоеви на ПЛАМ-
МАЛ 3Д се изведува со четка, крзнен валјак 
или airless распрскување

Антикорозин Е: 
Форма: 2К премаз 
Потрошувачка: 0,17 – 0,19 kg/m2 
за свежо нанесен слој со 
дебелина 100 µ. 
Пламмал 3Д експанзивен: 
Форма: пастозна смеса 
Потрошувачка: според 
приложената табела 
Пламмал 3Д лак 
Форма: лак 
Потрошувачка: 
0,12 – 0,15 kg/m3 за еден 
премаз

Антикорозин Е: 
Во сетови: 
Лимени канти  
А + Б = 4,67 kg 
А компонента: 4 kg 
Б компонента: 0,67 kg 
А + Б = 21 kg 
А компонента: 18 kg 
Б компонента: 3 kg 
Пламмал 3Д 
експанзивен: 
Метални канти 
4/20 kg 
Пламмал 3Д лак: 
Метални канти 
4/20 kg 

Стандардни бои:  
Тон карта на АДИНГ 
(по RAL) (стр. 75)

ПЛАММАЛ К

Еднокомпонентна еластична пастозна сме-
са за противпожарна заштита на продори. 
Се применува за китирање на продори на 
електрични инсталации помеѓу простории. 
Вградувањето се врши во комбинација со 
минерална волна.

Форма: бело-сива паста 
Потрошувачка: за сувослојна 
дебелина од 4-5 mm, 
потрошувачка 5-7 kg/m2

Пластични канти: 
4/20 kg



ГРАДЕЖНИ ЛЕПИЛА

ADHESIVES



 СМЕСИ ЗА ФУГИРАЊЕ 
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 ПОДЛОГИ 
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 ЛЕПИЛА ЗА БЕТОНСКИ И МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 ADHESIVES FOR CONCRETE AND METAL ELEMENTS
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ADHESIVES

PRODUCT

CEMENT BASED JOINT SEALANTS

FUGOFIL

Class CG2WA according  
to EN 13888

Waterproof compound for sealing joints with 
thickness up to 8 mm in horizontal and verti-
cal surfaces covered by ceramic, marble, glass, 
stone or concrete tiles. It is used in toilets, bath-
rooms, kitchens, balconies, pools, stair, halls, 
warehouses, manufacturing plants, etc.

Form: coloured powdery 
compound 
Workability: ~ 60 min 
Bulk density: 1,7 kg/dm3 
Consumption (Table no.4)

Plastic cans: 2 kg 
Bags: 2/5/20 kg

Colour according to 
the FUGOFIL standard 
colour chart.

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PRODUCT

TILE ADHESIVES

HIDROKOL

EN 12004-1  
class C1

One-component cement-based tile adhesive. It 
is used indoor for fixing floor and wall ceramic 
tiles at normal exploitation.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of  
1 mm-1,1 kg/m2 for floor surfaces: 
~ 6 kg/m2 for wall surfaces: ~ 4 kg/m2  
Adhesion (EN1348): > 0,5 MPa 
Open time (EN 1346): 20 min.

Paper bags: 25 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

HIDROKOL SP

EN 12004-1  
class С2TES1

One-component cement and polymer-based 
waterproof tile adhesive. It is used for fixing 
floor and wall ceramic tiles, natural stone tiles, 
granite, marble, pool glass-ceramic tiles, as 
well as for fixing ceramic tiles by applying “tile 
on tile” installation.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of 1 mm 
-1,1 kg/m2 for floor surfaces: ~ 6 
kg/m2 for wall surfaces: ~ 4 kg/m2 

“tile on tile” installation: 3,5-4,0 
kg/m2 Adhesion (EN1348): > 1,0 
MPa Transversal deformation: ≥ 
2.5 mm and < 5 mm 
Open time (EN 1346): 30 min.

Paper bags: 25 kg

HIDROKOL S

EN 12004-1  
class С2TЕ

One-component cement-based waterproof 
tile adhesive. It is used for fixing floor and wall 
ceramic tiles exposed to weather conditions, 
as well as to constant contact with water and 
moisture: bathrooms, kitchens, terraces, foun- 
tains, laundry rooms, etc.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of  
1 mm-1,1 kg/m2 for floor surfaces: 
~ 6 kg/m2 for wall surfaces: ~ 4 
kg/m2 Adhesion (EN1348): > 1,0 
MPa Open time (EN 1346): 30 min

Paper bags: 25 kg

HIDROKOL (BEL) 
WHITE

EN 12004-1  
class C1

One-component, white, cement-based tile ad-
hesive. It is used indoor for fixing floor and wall 
ceramic tiles at normal exploitation.

Form: white powder Consump-
tion: for a layer of 1 mm-1,1 kg/
m2 for floor surfaces: ~ 6 kg/m2 

for wall surfaces: ~ 4 kg/m2 Ad-
hesion (EN1348): > 0,5 MPa Open 
time (EN 1346): 20 min.

Paper bags: 25 kg

HIDROKOL S BEL 
(WHITE)

EN 12004-1  
class С2TЕ

One-component, white, cement-based water- 
proof tile adhesive. It is used for fixing floor 
and wall ceramic tiles exposed to weather 
conditions, as well as to constant contact with 
water and moisture: bathrooms, kitchens, ter-
races, fountains, laundry rooms, etc.

Form: white powder 
Consumption: for a layer of 1 
mm-1,1 kg/m2 for floor surfaces: 
~ 6 kg/m2 for wall surfaces: ~ 4 
kg/m2 Adhesion (EN1348): > 1,0 
MPa Open time (EN 1346):  
30 min. 

Paper bags: 25 kg

HIDROKOL SP BEL 
(WHITE)

EN 12004-1  
class С2TES1

One-component, white, cement-based water- 
proof tile adhesive. It is used for fixing floor 
and wall ceramic tiles exposed to weather 
conditions, as well as to constant contact with 
water and moisture: bathrooms, kitchens, ter-
races, fountains, laundry rooms, etc.

Form: white powder 
Consumption: for a layer of 1 
mm-1,1 kg/m2 for floor surfaces: 
~ 6 kg/m2 for wall surfaces: ~ 4 
kg/m2 “tile on tile” installation:  
3,5-4,0 kg/m2 Adhesion  
(EN 1348): > 1,0 MPa Transversal 
deformation: ≥ 2.5 mm  
and < 5 mm 
Open time (EN 1346): 30 min.

Paper bags: 25 kg

Tile dimensions (cm)
Joint width (cm)

2 mm 3 mm 5 mm 8 mm
2×2×0,3 0,70 0,80 - -

10×10×0,6 0,42 0,65 1,00 1,65
15×15×0,7 0,30 0,50 0,85 1,40
20×20×0,7 0,37 0,40 0,65 1,05
30×30×0,8 0,20 0,25 0,45 0,70

Table no.4-Fugofil consumption

-1
-1

-1
-1

-1
-1



ГРАДЕЖНИ ЛЕПИЛА

Беж

Димензии на плочки (cm)
Ширина на фуга (cm)

2 mm 3 mm 5 mm 8 mm
2×2×0,3 0,70 0,80 - -

10×10×0,6 0,42 0,65 1,00 1,65
15×15×0,7 0,30 0,50 0,85 1,40
20×20×0,7 0,37 0,40 0,65 1,05
30×30×0,8 0,20 0,25 0,45 0,70

Табела бр.4-потрошувачка на Фугофил

СМЕСИ ЗА ФУГИРАЊЕ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ФУГОФИЛ
Класа CG2WA според 
EN 13888

Водоотпорна смеса за исполнување фуги со 
ширина до 8 mm кај хоризонтални и вертикал-
ни површини поплочени со керамички, мер-
мерни, стаклени, камени или бетонски плоч-
ки. Се употребува за фугирање во санитарни 
јазли, кујни, балкони, базени, скалишта, холо-
ви, магацини, производствени погони и сл.

Форма: прашок во боја
Време на обработка: ~ 60 min. 
Волуменска маса: 1,7 kg/dm3 
Потрошувачка (табела бр.4)

Пластични канти: 
2 kg 
Вреќи: 2/5/20 kg 

Боја според 
стандардната карта со 
тонови ФУГОФИЛ

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОКОЛ
С EN 12004-1 класа C1

Еднокомпонентно лепило за плочки, произ-
ведено на цементна основа. Се користи за ле-
пење на подни и ѕидни керамички плочки во 
затворени простории, при нормални услови 
на експлоатација.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: за слој од 1 
mm-1,1 kg/m²; за под: ~ 6 kg/
m²; за ѕид: ~ 4 kg/m2. Атхезија 
(EN 1348): > 0,5 MPа. Отворено 
време за работа (EN 1346): 20 min.

Вреќи: 25 kg

ХИДРОКОЛ С
С EN 12004-1  
класа C2TE

Еднокомпонентно водонепропусно лепило за 
плочки, произведено на цементна основа. Се 
користи за лепење на подни и ѕидни керамич-
ки плочки изложени на надворешни услови, 
како и во простории изложени на постојан 
контакт со вода и влага: бањи, кујни, тераси, 
фонтани, перални и сл.

Форма: сив прашок  
Потрошувачка: за слој од  
1 mm-1,1 kg/m²; за под:  
~ 6 kg/m2; за ѕид: ~ 4 kg/m2.  
Атхезија (EN 1348): > 1,0 MPа. 
Отворено време за работа  
(EN 1346): 30 min.

Вреќи: 25 kg

ХИДРОКОЛ СП
EN 12004-1 класа 
C2ТES1

Еднокомпонентно, водонепропустливо ле-
пило за плочки, произведено на цементна 
осно ва и полимерни додатоци. Се користи 
за лепење на подни и ѕидни керамички плоч-
ки, плочки изработени од природен камен, 
гранит, мермер, за базенски стаклено-кера-
мички плочки, како и за лепење на керамич-
ки плочки по принцип „плочка на плочка”.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: за слој од 1 mm-
1,1 kg/m²; за под: ~ 6 kg/m²; за 
ѕид: ~ 4 kg/m2; систем „плочка 
на плочка“: 3,5-4,0 kg/m2 
Атхезија (EN 1348): > 1,0 MPa 
Трансверзална деформација:  
≥ 2,5 mm и < 5 mm  
Отворено време за работа  
(EN 1346): 30 min.

Вреќи: 25 kg

ХИДРОКОЛ БЕЛ 
EN 12004-1  
класа С1

Еднокомпонентно лепило за плочки, произ-
ведено на цементна основа. Се користи за 
лепење на подни и ѕидни керамички плочки 
во затворени простории, при нормални ус-
лови на експлоатација.

Форма: бел прашок  
Потрошувачка: за слој од  
1 mm-1,1 kg/m²; за под: ~ 6 kg/
m2; за ѕид: ~ 4 kg/m2; Атхезија 
(EN 1348): > 0,5 MPа; Отворено 
време за работа  
(EN 1346): 20 min.

Вреќи: 25 kg

ХИДРОКОЛ С БЕЛ 
EN 12004-1  
класа C2ТE

Еднокомпонентно водонепропусно лепило 
за плочки, произведено на цементна осно-
ва. Се користи за лепење на подни и ѕидни 
керамички плочки изложени на надворешни 
услови, како и во простории изложени на по-
стојан контакт со вода и влага: бањи, кујни, 
тераси, фонтани, перални и сл.

Форма: бел прашок  
Потрошувачка: за слој од  
1 mm-1,1 kg/m²; за под:  
~ 6 kg/m²; за ѕид: ~ 4 kg/m²;  
Атхезија (EN 1348): > 1.0 MPа;  
Отворено време за работа  
(EN 1346): 30 min.

Вреќи: 25 kg

ХИДРОКОЛ СП БЕЛ 
EN 12004-1  
класа C2ТES1

Еднокомпонентно, водонепропустливо ле-
пило за плочки, произведено на цементна 
основа и полимерни додатоци. Се користи за 
лепење на подни и ѕидни керамички плочки, 
плочки изработени од природен камен, гра-
нит, мермер, за базенски стаклено-керамич-
ки плочки, како и за лепење на керамички 
плочки по принцип „плочка на плочка”.

Форма: бел прашок Потрошу-
вачка: за слој од 1 mm-1,1 kg/
m²; за под: ~ 6 kg/m²; за ѕид: 
~ 4 kg/m²; систем „плочка на 
плочка“: 3,5-4,0 kg/m2; Атхезија 
(En1348): > 1,0 MPа; Tрансвер-
зална деформација: ≥ 2,5 mm 
и < 5 mm; Отворено време за 
работа (EN 1346): 30 min.

Вреќи: 25 kg
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Розе/
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Light gray

Пастелно зел.
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Choc.brown

-1
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-1
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ADHESIVES

PRODUCT

PRIMERS

ADING  
BETOKONTAKT

Primer for pre-coating and stabilizing the sub-
strates with low porosity or for flat substrates. 
It improves and equalizes the porosity of con-
crete surfaces and the adhesion between the 
substrate and the new layer. It is used before 
application of cement, cement-lime and gyp-
sum mortar and before application of cement 
based adhesives. 

Form: terracotta paste 
Consumption: 0,15-0,25 kg/m2

Plastic cans: 4/20 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

PRODUCT

ADHESIVES FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE AND GYPSUM BLOCKS OR ELEMENTS

HIDROKOL Z

EN 998-2 type G

One component mortar for brickwork of light- 
weight concrete blocks or gypsum blocks, 
used as well as adhesive for gypsum carton 
boards or elements made of other lightweight 
materials.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of 
1 mm-1,3-1,4 kg/m² 
Adhesion: > 1 MPa

Paper bags: 25 kg

PRODUCT

ADHESIVES FOR CONCRETE AND METAL ELEMENTS

ADINGPOKS 1T

EN 1504-4/4.4

Two component thixotropic epoxy based ad-
hesive with excellent gluing properties. It is 
used for achieving high adhesion when fixing 
marble, granite, natural stone, concrete and 
reinforced concrete elements and other ma-
terials on substrates made of concrete, metal, 
aluminium, etc. It is used for repairing small 
segregations in concrete surfaces, for flatter-
ing concrete and cement mortar surfaces. It 
can be used for application on vertical and 
horizontal surfaces.

Form: transparent viscous epoxy 
compound 
Consumption: 1,15-1,20 kg/m2 

for layer with thickness of 1 mm 
Mixing ratio: A : B = 4 : 0,85 
Initial setting time at 
temperature T = 20 °C: 30 min. 
-1 h 
Final setting time at 
temperature T = 20 °C: 2-3 h

Sets: A + B = 4,85 kg 
A component: 4 kg 
B component: 0,85 kg

PRODUCT

ADHESIVES FOR THERMOINSULATION

STIROKOL P

One component adhesive for fixing expanded, 
extruded polystyrene and compressed miner-
al or stone wool insulation boards. It is used for 
construction of the thermal insulation facade 
systems.

Form: grey powder 
Consumption: 
for fixing 4-6 kg/m2; 
or skiming 3-4,5 kg/m2 
Adhesion: ≥ 1 MPa

Paper bags: 25 kg

STIROKOL P BEL 
(WHITE)

Skim coat compound for expanded, extruded 
polystyrene and compressed mineral or stone 
wool insulation boards. It is used for construc-
tion the facade systems.

Form: white powder 
Consumption skim coating  
4-6 kg/m2 
Adhesion: ≥ 1 MPa

Paper bags: 25 kg

STIROKOL
One component adhesive for fixing expanded 
polystyrene plates when applying the thermal 
insulation facade systems.

Form: grey powder 
Consumption: 4-6 kg/m2

Paper bags: 25 kg
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ГРАДЕЖНИ ЛЕПИЛА

ПОДЛОГИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГ  
БЕТОКОНТАКТ

Подлога која се употребува како прајмер и 
стабилизатор на подлоги кај слабо пороз-
ни и мазни површини, за подобрување и 
изедначување на порозноста на бетонските 
површини, како и за остварување подобра 
врска меѓу подлогата и новиот слој. Се ко-
ристи пред малтерисување со класичен или 
машински гипсен, цементен или продолжен 
малтер и при лепење со лепила на цементна 
основа. 

Форма: теракотна пастозна 
маса 
Потрошувачка: 0,15-0,25 kg/m2

Пластични канти: 
4/20 kg

ЛЕПИЛА ЗА СИПОРЕКС ЕЛЕМЕНТИ И ГИПС КАРТОНСКИ ПЛОЧИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОКОЛ З 
EN 998-2 тип G

Еднокомпонентен малтер за ѕидање со 
лесно бетонски блокови, гипсени блокови, 
како и за лепење на гипс картонски плочи и 
елементи од други лесни материјали.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: за слој од 
1 mm-1,3-1,4 kg/m² 
Атхезија: > 1MPa

Вреќи: 25 kg

ЛЕПИЛА ЗА ЛЕСНИ ТЕРМОМАТЕРИЈАЛИ

ЛЕПИЛА ЗА БЕТОНСКИ И МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

СТИРОКОЛ П

Еднокомпонентно лепило за лепење на 
плочи од експандиран, екструдиран поли-
стирен (стиропор) и пресувана минерална 
или камена волна. Се користи при изработ-
ка на термоизолациони фасадни системи.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка:  
за лепење 4-6 kg/m2  
за глетување 3-4,5 kg/m2  
Атхезија: ≥ 1 MPa

Вреќи: 25 kg

АДИНГПОКС 1Т 
EN 1504-4/4.4

Тиксотропно, двокомпонентно, епоксидно 
лепило со одлична лепливост. Се користи за 
остварување јаки врски при лепење на мер-
мер, гранит, природен камен, елементи од 
бетон и армиран бетон и други материјали 
врз подлоги од бетон, метал, алуминиум и 
др. Може да се користи за санација на мали 
сегрегации кај бетонски површини, за гле-
тување на површини од бетон и цементен 
малтер. Може да се користи за вертикални 
и хоризонтални површини.

Форма: Транспарентна 
епоксидна вискозна смеса 
Потрошувачка: 1,15-1,20 kg/m2 
за слој со дебелина од 1 mm 
Однос на мешање:  
А : Б = 4 : 0,85 
Почеток на врзување на 
Т = 20 оС: 30 min. -1h 
Крај на врзување на Т = 20 оС: 
2-3 h

Сетови: 
А + Б = 4, 85 kg 
А компонента: 4 kg 
Б компонента: 0,85 kg

СТИРОКОЛ П БЕЛ

Смеса за гле тување на плочи од експанди-
ран полистирен (стиропор) и пресувана ми-
нерална волна. Се користи при изработка 
на термоизолациски фасадни системи. 

Форма: бел прашок 
Потрошувачка за глетување: 
4-5 kg/m2 
Атхезија: ≥ 1 MPa

Вреќи: 25 kg

СТИРОКОЛ

Еднокомпонентно лепило за лепење на 
плочи од експандиран полистирен (стиро-
пор) при изработка на термоизолациони 
фасадни системи.

Форма: сив прашок  
Потрошувачка: 4-6 kg/m2 

Вреќи: 25 kg



СМЕСИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

LEVELING COMPOUNDS



 ИЗРАМНУВАЧКИ СМЕСИ ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДНИ ПОВРШИНИ 
 LEVELING COMPOUNDS FOR INDOOR WALL SURFACES

 ИЗРАМНУВАЧКИ СМЕСИ ЗА ФАСАДНИ ЅИДНИ ПОВРШИНИ 
 LEVELING COMPOUNDS FOR EXTERIOR WALL SURFACES

 ИЗРАМНУВАЧКИ СМЕСИ ЗА ПОДОВИ 
 LEVELING COMPOUNDS FOR FLOORS
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ADHESIVES

PRODUCT

PRODUCT

PRODUCT

LEVELING COMPOUNDS FOR INDOOR WALL SURFACES

LEVELING COMPOUNDS FOR EXTERIOR WALL SURFACES

LEVELING COMPOUNDS FOR FLOORS

HIDROGLET V

EN 998-1(GP)

Levelling compound for indoor wall and ceil-
ing surfaces made of concrete, mortar, plaster-
board or similar.

Form: white powder 
Consumption: for a layer of 
1 mm-1,25 kg/m2

Paper bags: 5/20 kg

HIDROGLET F

EN 998-1(GP)

Levelling compound for outside wall and ceil-
ing surfaces made of concrete or mortar.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of 
1 mm-1,4 kg/m2

Paper bags: 20 kg

HIDROGLET P

EN 13813, CT-C30-F7

Cement-based self-levelling compound used 
for levelling uneven concrete floor surfaces 
or cement screeds prior to the installation of 
parquet flooring, laminate flooring, floor car-
pet, or PVC flooring. When applied, the thick-
ness of one layer of Hidroglet P may not exceed 
5 mm. Final flooring can be applied after 48 h 
following the application of the final layer at 
constant temperature of 20 °С.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of  
1 mm-1,6 kg/m2

Compressive strength:  
(EN 13892-2) > 30 MPa  
Flexural strength:  
EN 13892-2: > 7 MPa  
Adhesion to substrate  
(EN 13892-8): > 1,5 MPa  
Time period between the 
application of the layers at 
temperature of 20 °С: 24h

Paper bags: 20 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

HIDROGLET F BEL 
(WHITE)

EN 998-1

Levelling compound for outside wall and ceil-
ing surfaces made of concrete or mortar.

Form: white powder 
Consumption: for a layer of  
1 mm-1,4 kg/m2

Paper bags: 25 kg

HIDROGLET P1

EN 13813, CT-C30-F7

Cement-based self-levelling compound used 
for levelling uneven concrete floor surfaces or 
cement screeds prior to the installation of par-
quet flooring, laminate flooring, floor covering 
or PVC flooring. When applied, the thickness 
of one layer of Hidroglet P1 may not exceed 
20 mm. Final flooring can be applied after 48 
h following the application of the final layer at 
constant temperature of 20 °С.

Form: grey powder 
Consumption: for a layer of  
1 mm-1,6 kg/m2

Compressive strength  
(EN 13892-2) > 30 MPa  
Bending strength:  
EN 13892-2: > 7 MPa  
Adhesion to substrate  
(EN 13892-8) > 1,5 MPa  
Time period between the 
application of the layers at 
temperature of 20 °С: 24h

Paper bags: 20 kg
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СМЕСИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

ИЗРАМНУВАЧКИ СМЕСИ ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДНИ ПОВРШИНИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОГЛЕТ В 
EN 998-1(GP)

Смеса за израмнување (глетување) на вна-
трешни ѕидни и плафонски површини изве-
дени од бетон, малтер, гипскартон и сл.

Форма: бел прашок 
Потрошувачка: за слој од 
1 mm-1,25 kg/m2

Вреќи: 5/20 kg

ИЗРАМНУВАЧКИ СМЕСИ ЗА ФАСАДНИ ЅИДНИ ПОВРШИНИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОГЛЕТ Ф 
EN 998-1(GP)

Смеса за израмнување (глетување) на фа-
садни ѕидни и плафонски површини изра-
ботени од бетон или малтер.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: за слој од 
1 mm-1,4 kg/m2

Вреќи: 20 kg

ИЗРАМНУВАЧКИ СМЕСИ ЗА ПОДОВИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ХИДРОГЛЕТ П 
EN 13813, CT-C30-F7

Саморазлевачка смеса на цементна основа 
за порамнување на нерамнини кај бетонски 
подни површини или цементни кошулки, 
пред поставување на завршна подна об-
работка од паркет, ламинат, теписон, PVC 
под. Максиимална дебелина за нанесување 
на Хидроглет П во еден слој е до 5 mm. По-
ставувањето на подната обработка може 
да се изведе по 48 h од вградувањето на 
последниот слој при континуирана темпе-
ратура од 20 oС.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: за слој од 1 
mm-1,6 kg/m2

Јакост на притисок 
(EN 13892-2)> 30 MPа 
Јакост на свиткување 
EN 13892-2: > 7 MPа 
Атхезија за подлогата 
(EN 13892-8) > 1,5 MPа 
Временски период помеѓу 
слоевите, на 20 oС: 24 h

Вреќи: 20 kg

ХИДРОГЛЕТ Ф БЕЛ 
EN 998-1

Смеса за израмнување (глетување) на фа-
садни ѕидни и плафонски површини изра-
ботени од бетон или малтер.

Форма: бел прашок 
Потрошувачка: за слој од 
1 mm-1,4 kg/m2

Вреќи: 25 kg

ХИДРОГЛЕТ П1 
EN 13813, CT-C30-F7

Саморазлевачка смеса на цементна основа 
за нивелирање (израмнување) на нерам-
нини кај бетонски подни површини или це-
ментни кошулки, пред поставување на за-
вршна подна обработка од паркет, ламинат, 
таписон, PVC под. Максимална дебелина за 
нанесување на Хидроглет П1 во еден слој е 
до 20 mm. Поставувањето на подната обра-
ботка може да се изведе по 48 h од вграду-
вањето на последниот слој при континуира-
на температура од 20 oС.

Форма: сив прашок 
Потрошувачка: за слој од  
1 mm-1,6 kg/m2 
Јакост на притисок 
(EN 13892-2)> 30 MPa 
Јакост на свиткување EN 
13892-2: > 7 MPa 
Атхезија за подлогата 
(EN 13892-8) > 1,5 MPa 
Временски период помеѓу 
слоевите, на 20 oС: 24 h

Вреќи: 20 kg



ДЕКОРАТИВНИ ПРЕМАЗИ  
И МАЛТЕРИ

DECORATIVE COATINGS  
AND MORTARS



 ПОДЛОГИ 
 PRIMERS

 ВНАТРЕШНИ ПРЕМАЗИ 
 INDOOR WALL COATINGS

 ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ 
 FACADE COATINGS

 БОЈА ЗА БАЗЕНИ ЗА ПЛИВАЊЕ 
 PAINT FOR SWIMMING POOLS

 ДЕКОРАТИВНИ МАЛТЕРИ 
 DECORATIVE MORTARS
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DECORATIVE COATINGS AND MORTARS

PRODUCT

PRODUCT

PRODUCT

PRODUCT

PRIMERS

INDOOR WALL COATINGS

FACADE COATINGS

PAINT FOR SWIMMING POOLS

PRAJMER V

Pre-coating used for priming of internal and 
external surfaces prior to the application of 
decorative and protective coatings based on 
water dispersion, such as paints, mortars and 
flooring systems. It is applied on a substrate 
made of concrete, mortar, plasterboard, stone, 
bricks, old coatings, etc.

Form: white liquid 
Consumption: 0,15-0,25 kg/m2

Bottle: 1 kg 
Plastic cans: 
5/15/20 kg

ADINGKOLOR

Water-based dispersion paint. It is used as final 
coating for indoor wall and ceiling surfaces. It 
has good coverage rate, vivid white colour and 
is bacteriological resistant. 

Form: white paste 
Consumption: for two layers: 
0,35-0,45 kg/m2 

Drying time: 2-3h

Plastic cans: 5/25 kg

ADINGKOLOR F

Acrylate facade paint for decorative and pro-
tective final coating for concrete, mortar or 
flattered wall surfaces. It is also used for repair 
and reconstruction of old building facades. 
The application of Adingkolor F protects the 
treated surfaces of weather exposure and pre-
vents the damages on the final surface of the 
substrate. Prior the application of Adingkolor 
F, it is recommended to prime the substrate 
with Primer V.

Form: coloured paste 
Consumption: for two layers: 
0,4-0,5 kg/m2

Drying time at temperature of 
20 °С and relative humidity of 
65 % (ISO 9117-3): surface touch 
dry ~ 3 h complete drying of the 
layer 4-6 h

Plastic cans: 5/25 kg 

Standard colour chart 
of ADING (NCS Color 
System)

ADINGKOLOR RB

Paint for pools based on synthetic resins and 
solvents. It is used as decorative and protec-
tive final coating for concrete and mortar 
substrates exposed to permanent contact 
with water, UV radiation, weather exposure, as 
well as for surfaces maintained with the use of 
chemical agents. 

Form: coloured paste 
Consumption: for two layers: 
0,35-0,4 kg/m² 
UV stable

Tin cans: 4/20 kg

Standard colors: RAL 
5012 / 5015 / 5024 / 
9003 (pg. 74)

Other RAL colours can 
be produced for an 
order of at least 90 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING
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ДЕКОРАТИВНИ ПРЕМАЗИ И МАЛТЕРИ

ПОДЛОГИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ПРАЈМЕР В

Претпремаз наменет за прајмерирање 
на внатрешни и надворешни површини 
пред нанесување на завршни декоратив-
ни и заштитни премази на база на водени 
дисперзии, кај премази, малтери и подни 
системи. Се користи врз подлога од бетон,  
малтер, гипскартон, камен, тула, стари пре-
мази и сл.

Форма: бела течност 
Потрошувачка: 0,15-0,25 kg/m2 

Шише: 1 kg 
Пластични канти: 
5/15/20 kg

ВНАТРЕШНИ ПРЕМАЗИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГКОЛОР

Боја изработена врз база на водени диспер-
зии. Се применува за завршна обработка на 
внатрешни ѕидни и плафонски површини. 
Производот има изразена бела боја, бакте-
риолошка отпорност и способност за по-
кривање големи површини.

Форма: бела паста 
Потрошувачка: за два слоја: 
0,35-0,45 kg/m2 
Време на сушење: 2-3 h

Пластични канти: 
5/25 kg

ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ

БОЈА ЗА БАЗЕНИ ЗА ПЛИВАЊЕ

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГКОЛОР Ф 

Акрилатна фасадна боја за завршна заштит-
на и декоративна обработка на бетoнски, 
малтерисани или глетувани надворешни 
ѕидни површини. Се користи и при санација 
и обнова на фасади на стари објекти. Употре-
бата на Адингколор Ф, овозможува заштита 
на обработените површини од атмосферски-
те в лијанија и го спречува површинското 
оштетување на подлогата. Пред апликација-
та на Адингколор Ф се препорачува прајме-
рирање на подлогата со Прајмер В.

Форма: паста во боја 
Потрошувачка за два слоја: 
0,4-0,5 kg/m2 
Време на сушење на 20 °С, при 
релативна влажност од 65 % 
(ISO 9117-3):  
површински, на допир ~ 3 h, 
целосно сушење на слој 4-6 h

Пластични канти: 
5/25 kg

Стандардна тон карта 
на Адинг (NCS Color 
System)

АДИНГКОЛОР РБ 

Боја за завршна обработка на базени, изра-
ботена врз основа на синтетички смоли и 
растворувачи. Се применува за декоратив-
на завршна и заштитна обработка на бетон-
ски или малтерисани површини, изложени 
на постојан контакт со вода и атмосферски 
влијанија.

Форма: паста во боја 
Потрошувачка: за два слоја: 
0,35-0,4 kg/m² 
UV стабилен

Лимени канти: 
4/20 kg 

Стандардни бои: RAL 
5012 / 5015 / 5024 / 
9003 (стр. 74)

Други RAL бои може 
да се изработат при 
минимална порачка 
од 90 kg
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DECORATIVE COATINGS AND MORTARS

PRODUCT

DECORATIVE MORTARS

ADINGFAS Z

EN 998-1

Mineral, cement-polymer based mortar with 
scratched structure (2 mm) used for decorative 
and protective final coating for concrete, mor-
tar, flattered indoor and outside substrates. 
Also it is used for final coating in thermal in-
sulation systems. Pre-coating for Adingfas Z is 
Primer V.

Form: white powder 
Consumption: 3,0-3,5 kg/m2

Thermal conductivity (EN 1754): 
λ = 0,46 W/mK, Р = 50 % 
Water vapor permeability (EN 
1015-19): µ  ≤ 15 Dry time on  
20 °C, relative humidity 65 %: 
completely dry layer after 24 h

Paper bags: 25 kg

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ADINGFAS

EN 998-1

Mineral, cement-polymer based mortar with 
uniform structure used for decorative and 
protective final coating for concrete, mortar, 
flattered indoor and outside substrates. Also it 
is used for final coating in thermal insulation 
systems. Pre-coating for Adingfas is Primer V.

Form: white powder 
Consumption: 
Adingfas 1 mm: 2,0-2,50 kg/m2 

Adingfas 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m2 

Adingfas 2 mm: 3,0-3,5 kg/m2 
Thermal conductivity (EN1754): 
Adingfas 1 mm, λ = 0,42 W/mK, 
Р = 50 % Adingfas 1,5 mm, λ = 
0,41 W/mK, Р = 50 % Adingfas 2 
mm, λ = 0,55 W/mK, Р = 50 % 
Water vapor permeability 
(EN 1015-19): µ  ≤ 15

Paper bags: 25 kg

HIDROFAS Z

EN 15824

Acrylate based mortar with scratched struc-
ture (2 mm) used for decorative and protec-
tive final coating for concrete, mortar, flattered 
indoor and outside substrates. Also it is used 
for final coating in thermal insulation systems. 
Pre-coating for Hidrofas Z is Primer V.

Form: paste  
Consumption: 3,0-3,5 kg/m2  

Water vapor permeability  
(ISO 7783): V2 middle,  
0,14 ≤ Sd < 1,4 m  
Drying time at temperature of 
20 °С and relative air humidity of 
65 %: surface touch dry  
3-4 h complete drying of the 
layer 24 h 

Plastic cans: 25 kg 

Standard colours: 
White and transparent 
base for mixing in 
250 colours from the 
standard colour chart of 
ADING (page 74)

HIDROFAS

EN 15824

Finish paint for pools, made on the basis of 
synthetic resins and solvents. It is used for 
decorative finishing and protective treatment 
of concrete or plastered surfaces, exposed to 
constant contact with water and atmosphere 
impacts.

Form: paste 
Consumption: 
Hidrofas 1 mm: 2,0-2,5 kg/m2 

Hidrofas 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m2  

Hidrofas 2 mm: 3,0-3,5 kg/m2 

Water vapor permeability  
(ISO 7783): V2 middle,  
0,14 ≤ Sd < 1,4 m 
Drying time at temperature of 
20 °С and relative air humidity 
of 65 %: surface touch dry 3-4 h 
complete drying of the layer 
24 h

Plastic cans: 25 kg

Standard colours: 
Standard colour chart 
of ADING  
(NCS Color System)
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ДЕКОРАТИВНИ ПРЕМАЗИ И МАЛТЕРИ

ДЕКОРАТИВНИ МАЛТЕРИ

ПРОИЗВОД ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

АДИНГФАС З 
EN 998-1

Декоративен минерален малтер со зари-
бана структура (2 mm), изработен на це-
ментно полимерна основа. Се применува 
за декоративна и заштитна завршна обра-
ботка на бетонски, малтерисани, глетувани 
внатрешни и надворешни ѕидни површини 
или како завршна обработка кај термоизо-
лационите фасадни системи. Како подлога 
се користи Прајмер В.

Форма: бел прашок 
Потрошувачка: 3,0-3,5 kg/m2 
Термичка спроводливост 
(EN 1754): λ = 0,46 W/mK 
при Р = 50 % 
Паропропусност (EN 1015-19): 
µ ≤ 15 
Време на сушење на 20 оС, 
релативна влажност од 65 %: 
целосно сушење на слој за 24 h

Вреќи: 25 kg

АДИНГФАС 
EN 998-1

Декоративен минерален малтер со воедна-
чена структура, изработен на цементно 
полимерна основа. Се применува за деко-
ративна и заштитна завршна обработка на 
бетонски, малтерисани, глетувани внатреш-
ни и надворешни ѕидни површини или како 
завршна обработка кај термоизолационите 
фасадни системи. Како подлога се користи 
Прајмер В.

Форма: бел прашок 
Потрошувачка: 
Адингфас 1 mm: 2,0-2,5 kg/m2 
Адингфас 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m2 
Адингфас 2 mm: 3,0-3,5 kg/m2 
Термичка спроводливост 
(EN1754): 
Адингфас 1 mm, λ = 0,42 W/mK 
при Р = 50 % Адингфас 1,5 mm, 
λ = 0,41 W/mK при Р = 50 % 
Адингфас 2 mm, λ = 0,55 W/mK 
при Р = 50 % 
Паропропусност (EN 1015-19): 
µ ≤ 15

Вреќи: 25 kg

ХИДРОФАС З 
EN 15824

Декоративен акрилатен малтер со зарибана 
структура (2 mm), изработен врз основа на 
акрилатна емулзија. Се применува за деко-
ративна и заштитна завршна обработка на 
бетонски, мaлтерисани, глетувани внатреш-
ни и надворешни ѕидни површини или како 
завршна обработка кај термоизолациските 
фасадни системи. Како подлога се користи 
Прајмер В.

Форма: паста 
Потрошувачка: 3,0-3,5 kg/m2 
Паропропусност (ISO 7783): 
V2 средна, 0,14 ≤ Sd < 1,4 m 
Време на сушење на 20 оС, 
при релативна влажност од 
65 %: површински, на допир 
3-4 h целосно сушење на слој 
за 24 h

Пластични канти: 
25 kg 

Стандардни бои: Бела 
и транспарентна база 
за тонирање во 250 
бои од стандардната 
карта со тонови на 
АДИНГ 

ХИДРОФАС 
EN 15824

Декоративен акрилатен малтер со воедна-
чена структура, изработен врз основа на 
акрилатна емулзија. Се применува за деко-
ративна и заштитна завршна обработка на 
бетонски, малтерисани, глетувани внатреш-
ни и надворешни ѕидни површини или како 
завршна обработка кај термоизолациските 
фасадни системи. Како подлога се користи 
Прајмер В.

Форма: паста 
Потрошувачка: 
Хидрофас 1 mm: 2,0-2,5 kg/m2 
Хидрофас 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m2 

Хидрофас 2 mm: 3,0-3,5 kg/m2 
Паропропусност (ISO 7783): 
V2 средна, 0,14 ≤ Sd < 1,4 m 
Време на сушење на 20 оС, 
релативна влажност од 65 %: 
површински, на допир 3-4 h 
целосно сушење на слој за 
24 h

Пластични канти: 
25 kg

Стандардни бои: Тон 
карта на АДИНГ (по 
NCS Color System) 



ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ СО 
ПРИМЕНА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

OTHER PRODUCTS APPLIED IN 
CONSTRUCTION



 ЗАШТИТА НА СВЕЖ БЕТОН 
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 CLEANING AGENTS
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 ПОЛНИЛА 
 FILLERS
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PRODUCT

PRODUCT

CURING COMPOUNDS

CORROSION REMOVERS AND CLEANING AGENTS FOR METAL SURFACES

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

ZASTITA B
(CURING AGENT B)

Paraffin based curing agent for concrete. It is 
used to prevent fast evaporation of water from 
the fresh concrete mixture.

Form: liquid 
Consumption: 0,25-0,4 kg/m2

Plastic cans: 18 kg 
Barrels: 180 kg 
Containers: 900 kg

ADINGROST Agent used to remove the corrosion from met-
al surfaces.

Form: liquid Plastic bottle:  
1/5/20 kg

OTHER PRODUCTS APPLIED IN CONSTRUCTION

ZASTITA B3
(CURING  
AGENT B3)

Acrylate based curing agent for concrete. It is 
used to prevent fast evaporation of water from 
the fresh concrete mixture.

Form: liquid 
Consumption: 0,25-0,3 kg/m2

Plastic cans: 20 kg 
Barrels: 200 kg 
Containers: 1,000 kg

BETONRID

Agent used to clean residues of mortar, con-
crete, laitance, grease, etc. and corrosion from 
metal surfaces, as well as for roughening of 
the concrete surface.

Form: liquid Plastic cans: 
1/6/24 kg

PRODUCT

FORM RELEASE AGENTS

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

OPLATIN V

Universal emulsified formwork release agent 
for protection of wood, steel and plastic form-
work. It is used to achieve better outlook of 
concrete, because of the significantly smaller 
percentage of visible pores on the concrete 
surface.

Form: yellow liquid 
Consumption: 0,015-0,03 kg/m2

Plastic cans: 5/20 kg 
Barrels: 180 kg 
Containers: 900 kg

OPLATIN K
Surface set retarder of concrete and mortar 
used to make “kulir” concrete with texture up 
to 5 mm.

Form: brown paste 
Consumption: 0,15-0,25 kg/m2

Plastic cans: 25 kg
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ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ СО ПРИМЕНА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

ЗАШТИТА НА СВЕЖ БЕТОН

СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ

ОПЛАТНИ МАСЛА

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ЗАШТИТА Б

Средство за нeга на свежо вграден бетон, 
изработен на парафинска основа. Се ко-
ристи како заштита од брзо испарување на 
водата од свежо вградениот бетон.

Форма: течност 
Потрошувачка: 0,25-0,4 kg/m2

Пластични канти: 
18 kg 
Буриња: 180 kg 
Контејнери: 900 kg

АДИНГРОСТ Средство за отстранување на корозија од 
метални површини.

Форма: течност Пластичнo шише: 
1/5/20 kg

ОПЛАТИН В

Универзално емулгирано оплатно масло 
за заштита на дрвени, челични и пластич-
ни оплати каде што има потреба од добар 
надворешен изглед на бетонот поради зна-
чајно помалиот процент видливи пори на 
бетонската површина.

Форма: жолта течност 
Потрошувачка: 
0,015-0,03 kg/m2

Пластични канти: 
5/20 kg 
Буриња: 180 kg 
Контејнер: 900 kg

ЗАШТИТА Б3

Средство за нега на свежо вграден бетон, 
изработен на акрилатна основа. Се користи 
како заштита од брзо испарување на водата 
од свежо вградениот бетон.

Форма: течност 
Потрошувачка: 0,25-0,3 kg/m2

Пластични канти: 
20 kg 
Буриња: 200 kg 
Контејнери: 1000 kg

БЕТОНРИД

Средство за чистење на остатоци од мал-
тер, бетон, цементно млеко, маснотии и сл., 
за отстранување на корозија од метални 
површини, како и за рапавење на бетонска-
та површина.

Форма: течност Пластмасова  
бутилка: 
1 kg
Пластични канти: 
6/24 kg
Контејнери: 1000 kg

ОПЛАТИН К
Производ за површинско забавување на вр-
зувањето на бетон или малтер, за изработка 
на „кулие” бетон со текстура до 5 mm.

Форма: кафена вискозна паста 
Потрошувачка: 0,15-0,25 kg/m2

Пластични канти: 
25 kg
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OTHER PRODUCTS APPLIED IN CONSTRUCTION

PRODUCT

PRODUCT

SOLVENTS

FILLERS

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

DESCRITION AND APPLICATION TECHNICAL FEATURES PACKAGING

SOLVENT P

Solvent used for diluting solvent-based sys-
tems, as well as for cleaning the tools and 
equipment used in the application of these 
systems.

Form: liquid 
Density: 0,85-0,9 g/cm3

Cans: 0,9/4/9/15 kg

FILLER S/H

Quartz sand for general-purpose use. It is 
produced in the following grain sizes: 
Filler S/H 63 µ 
Filler S/H 0,00-0,50 mm 
Filler S/H 0,50-1,25 mm 
Filler S/H 1,00-2.00 mm 
Filler S/H 0,00-0,30 mm 
Filler S/H 0,30-0,80 mm 
Filler S/H 0,80-1,25 mm 
Filler S/H 1,25-2.00 mm

Form: sand 
Bulk density: 
Filler S/H 63 µ: 0,54-0,56 g/cm3 

Filler S/H 0,00-0,50 mm:  
1,30-1,40 g/cm3 

Filler S/H 0,50-1,25 mm:  
1,40-1,50 g/cm3 

Filler S/H 1,00-2,00 mm:  
1,45-1,55 g/cm3 

Filler S/H 0,00-0,30 mm:  
1,30-1,40 g/cm3 
Filler S/H 0,30-0,80 mm:  
1,40-1,50 g/cm3 
Filler S/H 0,80-1,25 mm:  
1,36-1,42 g/cm3 
Filler S/H 1,25-2,00 mm:  
1,4-1,5 g/cm3

Paper bags: 30 kg
Filler S/H 63 µ 
Paper bags: 25 kg
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ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ СО ПРИМЕНА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

РАСТВОРУВАЧИ

ПОЛНИЛА

ПРОИЗВОД

ПРОИЗВОД

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

ОПИС И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАЊЕ

РАСТВОРУВАЧ П

Растворувач кој се користи за разредување 
на системите изработени врз база на раст-
ворувач, како и за чистење на алатот и оп-
ремата при вградувањето на овие системи.

Форма: течност 
Густина: 0,85-0,9 g/cm3 

Лимени канти: 
0,9/4/9/15 kg

ПОЛНИЛО С/Х

Кварцен песок за општа употреба. Се про-
изведува во следните гранулации: 
Полнило С/Х 63 µ 
Полнило С/Х 0,00-0,50 mm 
Полнило С/Х 0,50-1,25 mm 
Полнило С/Х 1,00-2,00 mm 
Полнило С/Х 0,00-0,30 mm 
Полнило С/Х 0,30-0,80 mm 
Полнило С/Х 0,80-1,25 mm 
Полнило С/Х 1,25-2,00 mm

Форма: песок 
Волуменска тежина: 
Полнило С/Х 63 µ: 
0,54-0,56 g/cm3 

Полнило С/Х 0,00-0,50 mm: 
1,30-1,40 g/cm3 

Полнило С/Х 0,50-1,25 mm: 
1,40-1,50g/cm3 

Полнило С/Х 1,00-2,00 mm: 
1,45-1,55 g/cm3 

Полнило С/Х 0,00-0,30 mm: 
1,30-1,40 g/cm3

Полнило С/Х 0,30-0,80 mm: 
1,40-1,50g/cm3 

Полнило С/Х 0,80-1,25 mm: 
1,36-1,42 g/cm3 

Полнило С/Х 1,25-2,00 mm: 
1,4-1,5 g/cm3

Вреќи: 30 kg 
Полнило С/Х 63 µ 
Вреќи: 25 kg
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Тест група Хемикалии Адингпокс
аква 1Б

Адингпокс
1Б

Адингпокс
тер

Адингпокс
1БП Адингпокс 1 Адингпокс 2

1 Бензин
Бензин  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 
Хексан  + /-  +  +  +  + хексан  +  + 
Хептан  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 

2

Дизел 
гориво и 
неупотре-
бени масла

Дизел  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 
Моторно масло  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 
Машинско масло (лубрикант)  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 

3

Водени 
раствори 
на органски 
киселини до
10  %

Адипинска киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Акрилна киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Бензоева киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Бутирна киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Винска киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Лимонска киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Малеинска киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Масни киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Млечна киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Мравја киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Овошен сок -  + /-  +  + /-  +  + 
Оксална киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Оцетна киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Пропионска киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Салицилна киселина -  + /-  +  + /-  +  + 
Танинска киселина -  + /-  +  + /-  +  + 

4

Неоргански 
киселини 
до 20 % 
(освен HF) и 
раствори на 
нивни соли 
со pH < 6

Алиминум хлорид  + /-  +  +  +  +  +  + 
Алиминиум сулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Амониум бромид  + /-  +  +  +  +  +  + 
Амониум хлорид  + /-  +  +  +  +  +  + 
Амониум дихидроген фосфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Амониум хидроген карбонат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Амониум сулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Борна киселина  + /-  +  +  +  +  +  + 
Бромоводородна киселина  + /-  +  +  +  +  +  + 
Железо (II) сулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Железо (III) хлорид  + /-  +  +  +  +  + 
Железо (III) хлорид  + /-  +  +  +  +  + 
Жива нитрат  + /-  +  +  +  +  + 
Магнезиум фосфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Жива нитрат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Калциум сулфид  + /-  +  +  +  +  +  + 
Калиум алуминиум сулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Калиум хидроген сулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Натриум дихидроген фосфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Натриум хидрогенсулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 
Сулфурна киселина  + /-  +  +  +  +  +  + 
Фосфорна киселина  + /-  +  +  +  +  +  + 
Хлороводородна киселина  + /-  +  +  +  +  +  + 
Цинк хлорид  + /-  +  +  +  +  +  + 
Цинк сулфат  + /-  +  +  +  +  +  + 

5

Неоргански 
бази и 
раствори на 
нивни соли 
со  
pH> 8 
(освен 
амониум)

Амониум карбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Амониум хидроген карбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Амониум сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Амониум сулфид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Бариум хидроксид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум борат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум сулфид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калциум нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

ТАБЕЛА НА ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ НА ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ
Внесените податоци се резултат на добиената процентуална промена на маса на потопени примероци со димензии 
50×50×3 mm на 25 ˚С, 14 дена во долунаведените хемикалии.

 +  + Отпорен и стабилен   + Отпорен, но може да настане дисколорација и губење на сјајот   
 + /-Ограничена отпорност. Се јавува бабрање и/или промена на бојата и намалување на цврстината  -Неотпорни

Табела бр.5
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ТАБЕЛА НА ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ НА ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ

Табела бр.5

Тест група Хемикалии Адингпокс
аква 1Б

Адингпокс
1Б

Адингпокс
тер

Адингпокс
1БП

Адингпокс 
1

Адингпокс 
2

Калиум карбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калциум хидроксид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум хидроксид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум сулфид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум ацетат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум карбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум хидроксид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум фосфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум силикат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Тринатриум фосфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

6

Раствори 
на  
неорга- 
нски 
неоксиди- 
рачки 
соли со 
pH  = 6-8

Амониум ацетат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Амониум хидроген фосфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Бариум хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Бариум сулфид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Бакар (II) хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Бакар (II) сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Бакар ацетат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Глауберова сол  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Железо (III) нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калциум ацетат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калциум бромид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Амониум ацетат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Кобалт хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Кобалт нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Кобалт сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум бикарбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум борат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум бромид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калим хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум флуорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум јодид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум фосфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Калиум сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Магнезиум хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Магнезиум хидроген карбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Магнезиум нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Магнезиум сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Манган хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Манган нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Манган сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Морска вода  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум алуминум сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум бромид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум хлорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум флуороацетат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум флуорид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум хексафлуоро силикат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум хидроген карбонат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум хидроген фосфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум хидроген сулфид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум јодид  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум нитрит  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум сулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Натриум тиосулфат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Цинк нитрат  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Забелешка:
Епоксидните производи не се отпорни на дејство на концентрирани и оксидирачки киселини како и на концентрирани бази.  Со цел да 
се избегне промена на бојата и оштетување на премазот потребно е да се избегнува континуирана изложеност на овие средства.
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Test group Chemicals Adingpoks 
akva 1B

Adingpoks 
1B

Adingpoks 
Ter

Adingpoks 
1BP

Adingpoks 
1

Adingpoks 
2

1 Gasoline
Gasoline  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 
Hexane  + /-  +  +  +  + hexane  +  + 
Heptane  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 

2
Diesel fuel 
and unused 
oils

Diesel fuel  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 
Motor oil  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 
Machine oil (lubricante)  + /-  +  +  +  +  +  +  +  + 

3

Aqueous 
solutions of 
organic acids 
up to 10 %

Adipic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Acrylic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Benzoic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Butyric acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Tartaric acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Citric acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Maleic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Fatty acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Lactic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Formic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Fruit juice -  + /-  +  + /-  +  + 
Oxalic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Acetic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Propionic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Salicylic acid -  + /-  +  + /-  +  + 
Tannic acid -  + /-  +  + /-  +  + 

4

Inorganic 
acids up to 
20 % (except 
HF) and 
solutions of 
salt with pH 
< 6

Aluminium chloride  + /-  +  +  +  +  +  + 
Aluminium sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Ammonium bromide  + /-  +  +  +  +  +  + 
Ammonium chloride  + /-  +  +  +  +  +  + 
Ammonium dihydrogen phosphate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Ammonium hydrogen carbonate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Ammonium sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Boric acid  + /-  +  +  +  +  +  + 
Hydrobromic acid  + /-  +  +  +  +  +  + 
Iron (II) sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Iron (III) chloride  + /-  +  +  +  +  + 
Iron (III) chloride  + /-  +  +  +  +  + 
Mercury nitrate  + /-  +  +  +  +  + 
Magnesium phosphate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Mercury nitrate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Calcium sulfide  + /-  +  +  +  +  +  + 
Potassium aluminum sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Potassium hydrogen sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Sodium dihydrogen phosphate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Sodium hydrogen sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 
Sulfuric acid  + /-  +  +  +  +  +  + 
Phosphoric acid  + /-  +  +  +  +  +  + 
Hydrochloric acid  + /-  +  +  +  +  +  + 
Zinc chloride  + /-  +  +  +  +  +  + 
Zinc sulfate  + /-  +  +  +  +  +  + 

5

Inorganic 
base and 
solutions 
of salt with 
pH> 8  
(except  
ammonium)

Ammonium carbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Ammonium hydrogen carbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Ammonium sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Ammonium sulfide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Barium hydroxide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium borate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium sulfide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Calcium nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

TABLE FOR CHEMICAL RESISTANCE OF EPOXY COATINGS AND SYSTEMS
The entered vales are result of the percentage change in mass of specimens measuring 50×50×3 mm at 25 ˚С, after being 
submerged in the chemicals listed below for 14 days.
+  + The product is resistant and stable + The product is resistant, but decolourization and loss of gloss may occur   
+ /-The product is with limited resistance. Blisters, change of colour and decrease in hardness may appear -The product is not resistant

Table no.5
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TABLE FOR CHEMICAL RESISTANCE OF EPOXY COATINGS AND SYSTEMS

Table no.5

Test group Chemicals Adingpoks 
akva 1B

Adingpoks 
1B

Adingpoks 
Ter

Adingpoks 
1BP

Adingpoks 
1

Adingpoks 
2

Potassium carbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Calcium hydroxide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium hydroxide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium sulfide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium acetate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium carbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium hydroxide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium phosphate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium silicate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Trisodium phosphate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

6

Solutions 
of 
inorganic 
nonredox 
salts with 
pH = 6-8

Ammonium acetate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Ammonium hydrogen phosphate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Barium chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Barium sulfide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Copper (II) chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Copper (II) sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Copper acetate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Mirabilite  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Iron (III) nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Calcium acetate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Calcium bromide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Calcium chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Cobalt chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Cobalt nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Cobalt sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium bicarbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium borate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium bromide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium fluoride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium iodide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium phosphate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Potassium sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Magnesium chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Magnesium hydrogen carbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Magnesium nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Magnesium sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Manganese chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Manganese nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Manganese sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
See water  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium aluminium sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium bromide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium chloride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium fluoroacetate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium fluoride  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium hexafluoro silicate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium hydrogen carbonate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium hydrogen phosphate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium hydrogen sulfide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium iodide  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium nitrite  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium sulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Sodium thiosulfate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Zinc nitrate  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Note:
Epoxy products are not resistant to concentrated and redox acids, likewise to concentrated bases. With intention to avoid change of colour 
and damaging of the coating, it is required to avoid continuos еxposure of these agents.
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Бела
White

7035
Светло сива

Light grey

5024
Пастелна сина

Pastel blue

1015
Светла слонова 

коска
Light ivory

АДИНГФЛЕКС/ADINFLEKS

7032
Камен сива
Pebble grey

9003
Сигнална бела

Signal white

АНТИКОРОЗИН БР
ANTIKOROZIN BR

1001
Беж

Beige

1015
Светла 

слонова коска
Light ivory

3012
Беж црвена

Beige red

5024
Пастелна сина 

Pastel blue

6019
Пастелна зелена 

Pastel green

6021
Бледо зелена 

Pale green

7004
Сигнално сива

Signal grey

7032
Камен сива
Pebble grey

7035
Светло сива

Light grey

7045
Телеграфско сива 1

Telegraph grey 1

9002
Сиво бела 
Grey white

АДИНГПОКС 1Б / АДИНГПОКС 1БП / АДИНГПОКС 2
ADINGPOKS 1B / ADINGPOKS 1BP / ADINGPOKS 2

7032
Камен сива
Pebble grey

7046
Теле сива 2
Telegrey 2

7047
Теле сива 4
Telegrey 4

9003
Сигнална бела

Signal white

АНТИКОРОЗИН ББ
ANTIKOROZIN BB

5012
Светло сина

Light blue

5015
Небесно сина

Sky blue

5024
Пастелна сина

Pastel blue

9003
Сигнална бела

Signal white

АДИНГКОЛОР РБ
ADINGKOLOR RB

COLOR PALETTES
according to RAL standards
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COLOR PALETTES
according to RAL standards

АДИНГМАРКЕР П / ADINGMARKER P
1018
Цинк жолта
Zinc yellow

1023
Сообраќајна жолта

Traffic yellow

3016
Корална црвена

Coral red

3020
Сообраќајна 

црвена
Traffic red

5012
Светло сина

Light blue

9004
Сигнално црна

Signal black

9003
Сигнална бела

Signal white

Прикажаните бои се приближни до вистинските,
Дозволено отстапување  + /-5 %.

Colors shown are approximate to the real ones.
Tolerance  + /- 5 %.

1018
Цинк жолта
Zinc yellow

1023
Сообраќајна жолта

Traffic yellow

3016
Корална црвена

Coral red

3020
Сообраќајна 

црвена
Traffic red

5012
Светло сина

Light blue

6010
Тревно зелена

Grass green

АДИНГМАРКЕР
ADINGMARKER

7032
Камен сива
Pebble grey

7035
Светло сива

Light grey

7044
Свилено сива

Silk grey

7045
Телеграфско сива 1

Telegraph grey 1

9004
Сигнално црна

Signal black

9003
Сигнална бела

Signal white

ПЛАММАЛ 3Д ЛАК
PLAMMAL 3D LACQUER

9003
Сигнална бела

Signal white

7023
Бетон сива

Concrete grey

7030
Камено сива

Stone grey

7046
Теле сива 2
Telegrey 2

9002
Сиво бела
Grey white

АДИНГКОЛОР РФ
ADINGKOLOR RF





за Адинг...

Повеќе од 50 години Адинг е компанија на ви-
зионери, сонувачи и иноватори. Луѓе за кои 
невозможното и недостижното се предизвик, 
философија која е цврсто вградена во Адин-
говиот код. Нашето мото, да се биде „состојка 
на секоја градба“ нè води од далечната 1969 
година и горди сме што денес нè има насекаде 
околу Вас.
Адинг е инженерска компанија, во која по-
веќе од 40% од вработените се инженери чие 
знаење и искуство е вградено во преку 100 
хемиски производи за градежништвото. Го-
лем дел од оваа производна програма нуди 
решенија на некои од најспецифичните про-
блеми во градежништвото, а притоа подржа-
на од тим на инженери секогаш достапен за 
дополнителни совети и детали во нејзината 
примена. 
Целта е една и единствена, преку производи-
те и технологиите, да Ви понудиме поеднос-
тавени, бр зи и сигурни решенија за Вашите 
градби. Да создадеме заедничка визија, да 
изградиме подобро утре, да создадеме долго-
вечни градби.

about Ading...

For more than 50 years, Ading has been a com-
pany of visionaries, dreamers and innovators. 
People for whom the impossible and the un-
achievable are a challenge – a philosophy that 
has been deeply embedded in Ading’s code. To 
be “ingredient of every structure” is the motto 
that has been guiding us since 1969 and to-
day we are proud of being present everywhere 
around you.
Ading is an engineering company, in which more 
than 40% of the company’s employees are engi-
neering staff, whose knowledge and experience 
has been embedded in more than 100 chemi-
cal construction products. Many of these prod-
ucts offer solutions to some of the most specific 
problems in construction, supported by a team 
of engineers which is always available to provide 
additional advice and details on the application.
There is one and only goal – with our products 
and technologies to offer you simplified, fast and 
reliable solutions for your buildings. Let’s create 
a joint vision, let’s build a better tomorrow, let’s 
construct enduring buildings.
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АДИНГ е фирма сертифицирана со
ISO 9001 и ISO 14001

ADING has been certified as meeting the
requirements of ISO 9001 and ISO 14001

АДИНГ АД, Скопје, Новоселски Пат  (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија; Тел.: +389 2 2034 840; 
факс: +389 2 2034 850; e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

info@bc-a.com.mk
tel.: +389 2 2031 424; +389 2 2050 976

www.bca.mk

BIZNIS CENTAR ADING, Skopje
INVEST A, Skopje

investa@investa.com.mk
www.investa.com.mk

tel.: +389 2 2034 840

www.biroproekt.com.mk

tel.: +389 2 3243 790
biroproekt@biroproekt.com.mk

BIRO PROEKT, Skopje

tel.: + 381 11 6279 338; + 381 11 6158 014

tel.: + 381 18 519 432; + 381 18 519 433
ading@ading.rs; www.ading.rs NIS

ading@ading.rs; www.ading.rs
389 2 2050 976

ADING BELGRADE, Belgrade

info@bc-a.com.mk
www.bca.mk

tel.: +359  2 955 6106;  
ADING BULGARIA, Sofia

www.ading.eu

+359 2 955 5388
ading.bulgaria@ading.eu

tel.: + 7727 338 6132
adingkazaxstan@mail.ru

ADING KAZAKHSTAN, Almaty

ADING AD, Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) br. 11, 1060 Skopje, R. North Macedonia, Tel.: +389 2 2034 840;
 Fax: +389 2 2034 821; e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

Адинг АД, Скопје, Новоселски Пат (ул. 1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија; тел.: +389 2 2034 840;
факс +389 2 2034 850; e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

ADING AD, Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) br. 11, 1060 Skopje, R. North Macedonia; tel.: +389 2 2034 840;
fax: +389 2 2034 850; e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk
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Компанија за производство на хемиски материјали 
за градежништвото, од 1969 година

Company for production of chemical materials 
for construction industry, since 1969
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