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П Р А Й С

В І Д ОФІ Ц І Й НОГО

Д И Л ЕРА

В И Р О Б Н И К А

Полімерні матеріали ПК «Коутекс»
РЕКОМЕНДОВАНО для виконання робіт на підприємствах: машинобудівної, харчової, медичної,
фармацевтичної, тютюнової, легкої, целюлозно-паперової, металообробної, хімічної промисловості, а
також торгівельних, складських приміщеннях, гаражах, СТО, ангарах, виставкових залах, телестудіях,
клубах, ресторанах, житлових та нежитлових будинках, а також у приміщеннях з підвищеними
вимогами до декоративних якостей, при виробництві ексклюзивних виробів, захисту виробів будь-якої
форми.
№

Найменування
призначення

Колір

Ціна 1кг,долар США. з
урахуванням ПДВ

ПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ “КОУТЕКС” (постачається в комплекті з затверджувачем)
Призначена для влаштування наливних полімерних покриттів, гідроізоляції, герметизації,
антикорозійного захисту, зміцнення конструкцій
ПРАЙМЕРИ ( ґрунтовки )
шпаклювання, стяжки, запакування ям, лікування тріщин, герметизація, антикорозійний захист,
відновлення зношених стальних та чавунних виробів, зміцнення конструкцій, влаштування
товстошарових покриттів з різними наповнювачами
1
2
3

4

ПК “Коутекс- ПГ”- грунт,
порозаполн.
ПК “Коутекс- ПГ” – для шпатл.
ПК “Коутекс- ВПГ”– грунт

безкольоровий

10,98

безкольоровий
11,38
безкольоровий
11,77
ДЕКОРИ
призначений для влаштування фінішного шару товстошарового полімерного покриття
чорний, коричневий,
жовтий, червоний,
ПК “Коутекс- ДП”
салатовий, білий, сірий,
10,97
блакитний,
оранжевий,пісочний.

5

ПК “Коутекс-ДП”

зелений, металік, жовтий,
червоний, рожево, синій,
св.зелений.

11,23

6

ПК «Коутекс ЕПУ»

єпоксі-поліуретанове
покриття колір по
узгодженню.

13,00

колір по узгодженню

9,26

білий

11,18

колір по узгодженню
табл. RAL

12,36

8

ПК “Коутекс ВДП”
(паропроникний)
ПК “Коутекс –МР ДП”

9

ПК “Коутекс –МР ДП”

7

10
11

ПК “Коутекс –МР ДП”б/к
ПК “Коутекс -ДП”б/к

безкольоровий
безкольоровий

11,36
12,1

ОКРАСИ
призначений для влаштування фінішного шару тонкошарового полімерного покриття
12

ПК “Коутекс - ТД”

блакитний, бірюза, фіолетовий,
пісочний, білий, св.сірий.

8,71

13

П.К “ Коутекс - ТД”

металік, жовтий, св.зелений,
зелений, червоний, рожевий, синій.

11,18

14

ПК “ Коутекс - ТД”

коричневий, сірий, чорний.

8,34

15

ПК “ Коутекс - ВТД”

колір по узгодженню табл. RAL

8,26

СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
16
17
18
19
20
21

ПК “Коутекс - ПБ”– декор пожежобезпечний, колір по
узгодженню
ПК “Коутекс -ДП” АСТ – декор антистатичний, колір по
узгодженню
ПК “Коутекс -ХС” – хімстійке покриття, колір по узгодженню
або безкольорове
ПК “Коутекс –ТСК-XR-захист від
по узгодженню
проникаючої радіації
ПК “Коутекс- ПР - спрут” –
по узгодженню
підводні роботи
ПК “Коутекс- Ш”– клейова суміш для підводних робіт,
плитки

по узгодженню
по узгодженню
по узгодженню
по узгодженню
по узгодженню
по узгодженню

ЛАКИ
22
23

ПК “Коутекс- ПГ”- лак
ПК “Коутекс- ПГ”- лак матовий

безкольоровий
безкольоровий

12,07
55,57

24

ПК “Коутекс- В ПГ” мембрана

безкольоровий
напівглянцевий

8,45

НАПОВНЮВАЧИ
25
26

27

28

Пісок сухий
Пісок сухий кварцовий
фракційний
Каміння кварцове кольорове
фракційне
- фракція 0,4 – 0,8 мм

1,42

упаковка 25 кг

3,56

колір узгоджується
додатково, відтінки
кг

темн.

світл.

0,84

0,95

договірна

договірна

колір, меланж
узгоджується додатково

до 50 кг

від 50кг

кг

18,88 //
16,38

16,38 //
15,32

- фракція 0,8 – 1,2; 1,2 – 1,8 мм

кг

- фракція 2-3 мм
- каміння кварцове
флуоресцентне
- меланжування: два / три
кольори
Акриловий наповнювач (
підлога, стіни )

кг

чипси // флоки
- меланжування: два / три
кольори

29

упаковка 30 кг

Наповнювач для шпаклівки

червоне, зелене, жовте
кг

кг
партія, кг

договірна
9,26

8,79

ВИТРАТНИЙ МАТЕРІАЛ
30
31
32

Ракель (для наливних підлог)
вел. // мал
Ступи
Метилацетат

тара оплачується окремо

Ціна вказана з урахуванням тари та ПДВ в доларах США.
На підприємстві існує гнучка система знижок!

шт.

35,62 // 29,92

пара
кг

17,22
2,56
від 1.01.2017р.

