
БЕЛИ ЛЕПИЛА зА ПЛочкИ



ХИДРОКОЛ
за внатрешна употреба

ХИДРОКОЛ С  
водонепропусeн

ХИДРОКОЛ СП 
за лепење плочка врз плочка

ПРЕПОРАКИ ЗА ИЗБОРОТ НА ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ 
ОД ПРОГРАМАТА НА АДИНГ

Правилниот избор на соодветните квалитетни 
материјали при лепење на плочки ќе ви 
заштеди време а воедно и пари. 
Во оваа насока, како најдобро решение со 
извонреден квалитет (класифициран според 
европски нормативи) и со прифатлива цена се 
лепилата за плочки од програмата на АДИНГ.



За лепење на плочки 
во простории кои 
не се изложени на 
надворешни влијанија 
(кујни, ѕидови, ходници 
и сл.) препорачуваме 
да го користите 
лепилото Хидрокол, 
кое претставува 
еднокомпонентно 
флексибилно лепило на 
цементна основа.

ХИДРОКОЛ 

 за внатрешна употреба
 одлична атхезија за подлогата
 добра јакост на притисок 

   и свиткување
 едноставна подготовка
 едноставна изведба 
 време за обработка околу 2h
 употреба по 12h по вградувањето

ПРОСТОРИИ

 кујни
 ходници
 салони
 внатрешни скалишта
 деловни простори
 простории за живеење

СВОЈСТВА

EASY TO USE UV STABLE ECO FRENDLY



Кога треба да залепите 
плочки на површини кои 
се постојано изложени 
на влага (базени, бањи, 
тераси, фонтани и сл.), 
ви препорачуваме да 
користите Хидрокол 
С - еднокомпонентно 
флексибилно 
водонепропустливо лепило 
на цементна основа.

ХИДРОКОЛ С 

EASY TO USE UV STABLE ECO FRENDLY

   

 за внатрешна и надворешна  
   употреба
 водонепропустлив
 одлична атхезија за подлогата
 добра јакост на притисок 

   и свиткување
 едноставна подготовка
 едноставна изведба 
 време за обработка до 3h
 употреба по 12h по вградувањето 

ПРОСТОРИИ

 санитарни јазли
 бањи
 базени
 тераси
 фонтани 

СВОЈСТВА

RESISTANT WATERPROOF



Ако имате потреба да 
залепите нови плочки 
врз постоечките, 
односно систем плочка 
врз плочка, најдобро 
решение за оваа намена 
е висококвалитетното 
еднокомпонентно 
водонепропустливо 
градежно лепило 
Хидрокол СП.

ХИДРОКОЛ СП 

EASY TO USE UV STABLE ECO FRENDLY

 за внатрешна 
   и надворешна      
   употреба
 за лепење плочка        

   врз плочка 
 за лепење         

   гранитни плочки, 
   природен камен, 
   стаклени и
   керамички плочки
 водонепропустлив
 за простории со    

   зголемени товари

ПРОСТОРИИ

 санитарни јазли
 бањи
 базени
 тераси
 фонтани 
 изложбени салони

СВОЈСТВА

 добра лепливост
 одлична атхезија 

   за подлогата
 добра јакост на      

   притисок и 
   свиткување
 едноставна         

   подготовка
 едноставна изведба 
 време за обработка 

   до 3h
 употреба по 12h 

   по вградувањето 

RESISTANT WATERPROOF FLOOR HEATING



ФУГОФИЛ
За системот да 
биде комплетен, 
препорачуваме фугите 
помеѓу плочките 
да се исполнат со 
водонепропустлива фуг 
маса –Фугофил, со што 
сте 100% сигурни дека 
влагата што се јавува 
при експлоатација на 
површините врз кои се 
залепени плочките нема 
да предизвика 
пропуштање на вода низ 
фугите.

Достапно по ТОН КАРТА во 20 бои

СВОЈСТВА

  добра отпорност на пукање 
    и гребење 
  водонепропусна (хидрофобна)
  отпорна на мувла и габи
  бактериолошки отпорна
  лесна за одржување
  UV стабилна



ХИДРОМАЛ
ФЛЕКС

ХИДРОМАЛ 
ФЛЕКС 1К

ХИДРОМАЛ

АДИнГФЛЕКС

САМОЛЕПЛИВА
БУТИЛнА ТРАКА

Двокомпонентна еластична хидроизолација на 
цементно-полимерна основа. се применува за 
хидроизолација на објекти изложени на позитивен и 
негативен притисок: базени, резервоари, надворешни 
подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. 
овозможува непосредно лепење на керамички плочки 
врз него со помош на градежно лепило. овозможува 
премостување на микропукнатини во подлогата.

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

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен 
и негативен хидростатски притисок како: базени, 
таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни 
и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни 
јазли и сл. овозможува непосредно лепење на керамички 
плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. 
бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за 
подлога од бетон и цементен малтер.

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на 
еластична хидроизолација на вкопани подземни 
делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни 
јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај 
кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, 
аДинГФЛЕКс може да се армира со мрежичка од 
безалкално стаклено влакно.

бандаж трака за лепење на споеви при бетонирање 
- спој на хоризонтала со вертикала (под со ѕид) и 
спој на вертикала со вертикала (ѕид со ѕид)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ПРЕД ЛЕПЕЊЕ ПЛОЧКИ



аДинГ аД, скопје,
 новоселски пат  (ул. 1409) бр. 11, 1060 скопје, Р. Македонија; 

тел.: +389 / 02 2034 840; 
факс: +389 / 02 2034 850; e-mail: ading@ading.com.mk

www.ading.com.mk


