
Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

ЗА НАС ABOUT US

Разходна норма/Indicative consumption

Мисията, на която ние от WACOL сме посветени 
е създаването на свръхвисокотехнологични 
продукти, намиращи приложение в строителството и 
индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството си, ние успяваме да 
създадем продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Продуктите ни, родени на два континента са едно 
невероятно съчетание на европейска традиция и 
американско новаторство. Нашите специалисти 
работят усилено вече 25 години над това, да предложат 
на потребителите на WACOL един предизвикателен и 
стойностен бранд, носещ в себе си преимуществата 
на свободата. Свободата да предлагаш продукти и 
системи на пазара, въплътили в себе си знанието 
за потребностите на нашите клиенти. Строителни 
решения, имащи предимството на дългогодишния 
опит в решаване на технологични проблеми в 
строителството.

Днес ние ви провокираме с представянето на WACOL 
– един изключителен бранд, включващ многообразие 
на продукти и идеи за строителството. Зад тях стоят 
десетки хора, отдали времето, знанията, емоциите си 
за това да създадат най-добрите, най-дълготрайните и 
най-устойчивите иновативни строителни решения на 
нашето време.

Ние от WACOL бихме били изключително щастливи 
да предадем нашия опит, знания и възможности 
претворени в продуктите ни на вас, партньори и 
клиенти, като ви направим по-силни, по-конкурентни 
и по-успешни. Нашата профе-сионална и житейска 
философия е взаимната удовлет-вореност.  Устойчивост, 
качество, отговорност са нещата, в които ние вярваме .

Устойчивите отношения между партньорите са тези, 
които могат да дадат силата на WACOL да достигне до 
всеки потре-бител. Ние вярваме, че печеливш е само 
взаимноизгодния бизнес, изграден на принципа за 
постигане на общата цел.

Our company WACOL is dedicated to the mission of 
creating a cutting-edge technology products with appli-
cation in construction and industry. Using modern and 
innovative approach in production are we able to create 
products with high quality and competitive prices.

Our products, born in two continents, are an amazing 
consolidation of European tradition and American inno-
vation. Our specialists have been working hard for over 25 
years in order to offer WACOL`s customers a challenging 
and valuable brand, containing the benefits of freedom. 
The freedom to offer products and systems on the mar-
ket that have incarnated per se the knowledge of our 
customers` needs. Construction solutions that have the 
advantage of broad experience in solving technological 
problems in construction.

Today we challenge you with the presentation of 
WACOL - an exclusive brand that includes a variety of 
products and ideas for construction. Behind them, there 
are dozens of people who had devoted their time, knowl-
edge, emotions in order to create the best, most durable, 
most innovative and sustainable construction solutions of 
our time.

Our WACOL team would be delighted to pass on our 
experience, knowledge and abilities that are incorporat-
ed into our products to you - partners and customers, 
as we making you stronger, more competitive and more 
successful. Our professional and life philosophy is mutual 
contentment. Sustainability, quality, responsibility – these 
are the values in which we believe.

Only the sustainable relation with our partners can give 
WACOL the power to reach every customer. We believe 
that prospering can only be a mutually beneficial busi-
ness that is built on the principle of achieving the com-
mon goal.

От екипа на WACOL  България WACOL  Bulgaria team



Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

ApplicationsПриложения

Presentation of the productПредставяне на продукта

PRO FLEX, WHITE

Бяло свръхеластично 
лепило за 
деформируеми 
основи 

White super elastic
adhesive for
deformable

bases

Overly elastic – class S1 according to BDS EN 12004;
High strength bonding on various bases, including polished;
Reduced sliding;
Extremely hydro and frost resistant;
Resistant to arisen internal tensions;
Resistant at deformable and critical bases;
Resistant indoors and outdoors and at sudden temperature changes;
With extended time for using the made solution.

Свръхеластично – клас S1 съгласно БДС EN 12004;
Високоякостно залепване върху различни основи, вкл. и 
полирани; 
Намалено плъзгане;
Изключително хидро- и мразоустойчиво;
Устойчиво на възникнали вътрешни напрежения;
Устойчиво при деформируеми и критични основи;
Устойчиво на открито и закрито и резки климатични промени;
С удължено време за употреба на приготвения разтвор.

For elastic bonding of non-absorbent linings ( fiberglass, interior 
glass, glass ceramic, granite tiles, decorative elements of stone); for 
bonding on deformable and critical bases; for bonding on bases, ex-
posed to sudden temperature changes;  for bonding on old ceramic 
tiles; for bonding over floor heating, gypsum board, wood and paint-
ed surfaces;

За еластично лепене на неабсорбиращи облицовки ( фибро 
стъкло, интериорно стъкло, стъклокерамика, гранитогрес, 
декоративни елементи от камък); за лепене върху деформируеми 
и критични основи; върху основи, изложени на резки климатични 
промени основи; върху стари керамични плочки; върху подово 
отопление, гипсокартон, дървени и боядисани повърхности;

PACKAGING:25kg

ART. № 2356-00    

ОПАКОВКА: 25кг

АРТ. № 2356-00 S1

PRO FLEX PRO FLEX

EN C2TE S1 EN C2TE S1

PRO FLEX, GREY

Разходна норма/Indicative consumption

Дълбочина на зъбите на шпаклата/Board knife tooth size Разход/Consumption

4mm 2,5  kg/m²

6mm 3,5 kg/m²

8mm 4 kg/m²

10mm 5 kg/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

ApplicationsПриложения

Presentation of the productПредставяне на продукта

ART. № 2310-00    АРТ. № 2310-00

For elastic bonding of non-absorbent linings ( fiberglass, interior 
glass, glass ceramic, granite tiles, decorative elements of stone) ; for 
bonding on deformable and critical bases; for bonding on bases, ex-
posed to sudden temperature changes;  for bonding on old ceramic 
tiles; for bonding over floor heating, gypsum board, wood and paint-
ed surfaces;

За еластично лепене на неабсорбиращи облицовки ( фибро 
стъкло, интериорно стъкло, стъклокерамика, гранитогрес, 
декоративни елементи от камък) ; за лепене върху деформируеми 
и критични основи; върху основи, изложени на резки климатични 
промени основи; върху стари керамични плочки; върху подово 
отопление, гипсокартон, дървени и боядисани повърхности;

Overly elastic – class S1 according to BDS EN 12004.
High strength bonding on various bases, including polished.
Reduced sliding.
Extremely hydro and frost resistant.
Resistant to arisen internal tensions.
Resistant at deformable and critical bases.
Resistant indoors and outdoors and at sudden temperature changes.
With extended time for using the made solution.

Свръхеластично – клас S1 съгласно БДС EN 12004.
Високоякостно залепване върху различни основи, вкл. и 
полирани. 
Намалено плъзгане.
Изключително хидро- и мразоустойчиво.
Устойчиво на възникнали вътрешни напрежения.
Устойчиво при деформируеми и критични основи. 
Устойчиво на открито и закрито и резки климатични промени.
С удължено време за употреба на приготвения разтвор.

PACKAGING:25kgОПАКОВКА:25кг

Сиво свръхеластично 
лепило за 
деформируеми
основи

PRO FLEX, GREY

S1

Grey super elastic
adhesive for
deformable

bases

PRO FLEX PRO FLEX

EN C2TE S1 EN C2TE S1

Разходна норма/Indicative consumption

Дълбочина на зъбите на шпаклата/Board knife tooth size Разход/Consumption

4mm 2,5  kg/m²

6mm 3,5 kg/m²

8mm 4 kg/m²

10mm 5 kg/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

ADHESIVES

Разходна норма/Indicative consumption
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

ADHESIVES

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

TOP FLEX

Extremely strong
flexible adhesive

with fibres

Eластично лепило
с висока якост
с фибри

Suitable for deformable and critical bases.
For heavy and large-size lining tiles.
No sliding.
Very high water and frost resistance.
Extended open time.
For Granitogres™ indoors and outdoors

Подходящо при деформируеми и критично основи.
За тежки и широкоформатни облицовъчни плочи.
Нулево плъзгане.
Много висока хидро- и мразоустойчивост.
Удължено време за употреба на разтвора.
За гранитогрес на открито и закрито.

За лепене на тежки и широкоформатни и облицовъчни плочи 
от естествен камък, гранитогрес, гранит, мрамор, гнайс, оникс, 
варовик, ломен камък за зидане и др., върху критични основи.  За 
лепене върху стари керамични покрития (плочка върху плочка).

For bonding heavy and large format lining tiles from natural stone, 
Granitogres™, granite, marble, gneiss, onyx, limestone, quarry rock, 
etc. on critical bases. For bonding on old ceramic floorings (tile over 
tile).

TOP FLEX TOP FLEX

ART. № 2024-00    АРТ. № 2024-00

(плочка върху 
плочка)
EN C2TE

EN C2TE
(tile over tile)

Разходна норма/Indicative consumption

Дълбочина на зъбите на шпаклата/Board knife tooth size Разход/Consumption

4mm 1,5  kg/m²

6mm 2,0 kg/m²

8mm 2,5 kg/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

MULTI FLEX, WHITE

White
flexible adhesive

with fibres 

Бяло
флексово лепило
с фибри

Висококачествено флексово лепило с фибри за лепене на 
керамични плочки на открито и закрито. Подходящо е за лепене 
на закрито на гранитогрес с максимален размер на плочката до 
40х40 сm. Може да се използва за лепене върху стари керамични 
покрития (плочка върху плочка), само след обезмасляване и 
задължително грундиране на повърхностите с грунд с фини 
песъчинки WACOL QUARTZ PRIMER . Допълнителното подсилване 
с фибри спомага за по-голяма сигурност на залепването и 
подобрява якостните качества на сместа.

High quality flexible fiber adhesive for indoor and outdoor ceram-
ic tiles bonding. It is suitable for indoor bonding of granite tile floors 
(Granitogres™) with max dimensions of the tile 40x40 cm.  It can be 
used for bonding on old ceramic floorings (tile over tile), only after 
degreasing and obligatory priming with a fine grit primer WACOL 
QUARTZ PRIMER. The additional fiber reinforcement contributes to 
greater bonding security and improves the strengthening properties 
of the mixture.

ART. № 2026-00    АРТ. № 2026-00

EN C2T EN C2T

Разходна норма/Indicative consumption

Frost resistance.
For granite tile floors (Granitogres™) indoors.
Does not slide down.
High strength bonding.
Hydro resistance.

Мразоустойчивост.
За гранитогрес на закрито.
Не се свлича.
Високоякостно залепване.
Хидроустойчивост.

Дълбочина на зъбите на шпаклата/Board knife tooth size Разход/Consumption

4mm 2,5  kg/m²

6mm 3,5 kg/m²

8mm 4 kg/m²

10mm 5 kg/m²

MULTI FLEX MULTI FLEX
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MULTI FLEX, WHITE

Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

Висококачествено флексово лепило с фибри за лепене на 
керамични плочки на открито и закрито. Подходящо е за лепене 
на закрито на гранитогрес с максимален размер на плочката до 
40х40 сm. Може да се използва за лепене върху стари керамични 
покрития (плочка върху плочка), само след обезмасляване и 
задължително грундиране на повърхностите с грунд с фини 
песъчинки WACOL QUARTZ PRIMER . Допълнителното подсилване 
с фибри спомага за по-голяма сигурност на залепването и 
подобрява якостните качества на сместа.

High quality flexible fiber adhesive for indoor and outdoor ceram-
ic tiles bonding. It is suitable for indoor bonding of granite tile floors 
(Granitogres™) with max dimensions of the tile 40x40 cm.  It can be 
used for bonding on old ceramic floorings (tile over tile), only after 
degreasing and obligatory priming with a fine grit primer WACOL 
QUARTZ PRIMER. The additional fiber reinforcement contributes to 
greater bonding security and improves the strengthening properties 
of the mixture.

MULTI FLEX, GREY

Frost resistance.
For granite tile floors (Granitogres™) indoors.
Does not slide down.
High strength bonding.
Hydro resistance.

Мразоустойчивост.
За гранитогрес на закрито.
Не се свлича.
Високоякостно залепване.
Хидроустойчивост.

ОПАКОВКА: 25кг

Grey
flexible adhesive

with fibres 

Сиво
флексово лепило
с фибри

ART. № 2031-00    АРТ. № 2031-00

EN C2T EN C2T

Разходна норма/Indicative consumption

Дълбочина на зъбите на шпаклата/Board knife tooth size Разход/Consumption

4mm 2,5  kg/m²

6mm 3,5 kg/m²

8mm 4 kg/m²

10mm 5 kg/m²

PACKAGING: 25kg

MULTI FLEX MULTI FLEX
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Представяне на продукта Presentation of the product

Приложения Applications

Universal adhesive
for ceramic

and terracotta 
indoors and outdoors

with fibres

Adhesive for laying small format ceramic, faience and terracotta tiles 
indoors and outdoors on concrete, aerated concrete, cement, lime 
mortar and other mineral bases. It does not slide and allows tiling on 
vertical and horizontal surfaces. It is suitable for bonding lightweight 
construction tiles and tiles from hardened foam.

Лепило за лепене на малоформатни керамични плочки, фаянс 
и теракота на открито и закрито върху бетонови, газобетонови, 
циментови, хоросанови и други минерални основи. Не се свлича 
и позволява лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални 
повърхности. Подходящо е при лепене на леки строителни 
плочки, както и плочки от втвърдена пяна.

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

Frost resistance.
Does not slide down.
Excellent adhesion.
Hydro resistance.

Мразоустойчивост.
Не се свлича.
Отлична адхезия.
Хидроустойчивост.

UNIVERSAL

Универсално лепило 
за керамика и 
теракота
на открито и закрито
с фибри

UNIVERSAL UNIVERSAL

ART. № 2032-00    АРТ. № 2032-00

EN C1T EN C1T

Разходна норма/Indicative consumption

Дълбочина на зъбите на шпаклата/Board knife tooth size Разход/Consumption

4mm 2,5  kg/m²

6mm 3,5 kg/m²

8mm 4 kg/m²

10mm 5 kg/m²

8



Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.
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Представяне на продукта Presentation of the product

UNIVERSAL

Приложения Applications

Устойчивoст на напукване.
За ненатоварени повърхности.
Запълване на пукнатини и кухини.

Crack resistance.
For surfaces not subjected to loads.
Filling cracks and holes.

Лепило за полагане на порьозни керамични и фаянсови плочки 
или теракота в кухни, коридори, тоалетни и др. върху ненатоварени 
бетонови, газобетонови, циментови, хоросанови и други 
минерални основи. Подходящо е за лепене на плочки с максимален 
размер до 30х30 сm. То позволява полагане върху вертикални и 
ненатоварени хоризонтални повърхности.

Adhesive for laying porous ceramic, faience and terracotta tiles in 
kitchens, corridors, toilets and others on light load concrete, aerated 
concrete, cement, lime and other mineral bases. It is suitable for bond-
ing of tiles with max dimensions 30x30 cm and allows application of 
tiles on vertical and light load horizontal surfaces.

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

Adhesive for tiles
with fibres

Лепило за плочки
с фибри

STANDART

STANDART STANDART

ART. № 2025-00    АРТ. № 2025-00

EN C1 EN C1

Разходна норма/Indicative consumption
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Представяне на продукта Presentation of the product

Приложения Applications

For colored filling of joints at the width of 1-15 mm of floor and wall 
coverings of ceramic, glass and stone tiles, terracotta, fine stoneware 
tiles, concrete plates, etc. Perfect for balconies, terraces and moist 
premises. 

*Colors width 1-6mm

За цветно запълване на фуги с ширина от 1 до 15 mm при подови 
и стенни облицовки от керамични, стъклени и каменни плочки, 
теракота, гранитогрес, бетонни плочи и др. Идеална за балкони, 
тераси и влажни помещения.

*Цветове с ширина 1-6мм

High elasticity and flexibility.
Highly frost resistant and has a water repelling effect.
Resistant to mold, fungus and contamination.

Висока еластичност и гъвкавост.
Със силен мразоустойчив и водоотблъскващ ефект.
Устойчивост на мухъл, плесени и замърсявания.

PACKAGING: 1kg, 2kg, 5kgОПАКОВКА: 1кг, 2кг, 5кг

Tile Grout, 
1-15 mm

Фугираща смес,
1-15 mm

TILE GROUT

 01 - Бяла /  White

02 - Светло сива / Light grey

 03 -Тъмно сива / Dark grey

 04 - Черна / Black

 05 - Светло бежово/Light beige

 06 - Карамел / Caramel

 07 - Бежова / Beige

 08 - Мляко с кафе /Co�ee with milk

 09 - Кафе / Co�ee

 010 - Крем  / Cream

 011 - Светло синя  / Light blue*

 012 - Тъмно Синя / Dark blue*

 013 - Бледо зелена / Pale green*

 014 - Лилава / Purple*

 015 -  Червена / Red*

ADHESIVE FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCKS

Разходна норма/Indicative consumption

Размери на плочката/
Tile dimensions

Ширина на фугата/
Grout width

Разход/
Consumption

100х100 mm 3,0 mm ≈ 0,60 kg/m²

150х150 mm 3,0 mm ≈ 0,50 kg/m²

300х300 mm 3,0 mm ≈ 0,30 kg/m²
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Представяне на продукта Presentation of the product

TILE GROUT

Приложения Applications

ADHESIVE FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCKS

For non-reinforced masonry works; for building external and  parti-
tion walls; for masonry works with smooth blocks and slabs from aero-
concrete or limestone on thin joint (from 1 to 3 mm); for filling joints 
of masonry; for leveling the surface or plastering smooth limestone 
blocks and slabs indoors; for indoor and outdoor use.

За неармирано зидане, изграждане на външни и преградни 
стени, зидане с гладки блокчета и плочи от газобетон или 
варовик на тънка фуга (от 1 до 3 mm), за запълване фуги на 
зидария, изравняване на повърхността или шпакловане на гладки 
варовикови блокчета и плочи на закрито, за външно и вътрешно 
приложение .

Висока якост на залепване.
Дълго отворено време.
Хидро- и мразоустойчивост.
Лесна обработваемост.

High bonding strength.
Long open time.
Hydro and frost resistance.
Easy workability.

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

 Adhesive for
lightweight

concrete blocks

Лепило за зидане 
с газобетон

M10 ART. № 2137-00    АРТ. № 2137-00

EN M10
EN M10

Разходна норма/Indicative consumption

- с челна фуга /with abutment joint* 15  kg/m²

- без челна фуга/without abutment joint * 11 kg/m²

*Разходът зависи от дебелината на пласта зидарски разтвор и вида и големината на блокчетата. 
*The consumption depends on the thickness of the layer of the masonry solution and the type and size of the blocks. 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

MASONRY MORTAR FOR THIN LAYER BRICKWORK

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

Masonry mortar
for thin layer

brickwork

Тънкослойно 
лепило за зидане
с тухли

High bonding strength.
Long open time.
Easy workability.
Hydro resistance.
Frost resistance.

Повишена якост на залепване.
Дълго отворено време.
Лесна обработваемост.
Хидроустойчивост.
Мразоустойчивост .

For non-reinforced masonry works of external and partition walls of 
ceramic and clinker bricks and concrete construction elements; for 
masonry works with joints up to 3 mm; for filling joints of masonry; for 
rough plastering of ceramic bricks; suitable for manual and machine 
application; suitable for indoor and outdoor use.

За неармирано зидане на външни и преградни стени от керамични 
и клинкерни тухли, бетонни конструктивни елементи (оградни 
блокчета и комински тела); за зидане с фуга до 3mm; за запълване 
на фугите на зидарията; за грубо измазване на керамични тухли; 
подходящо за ръчно и машинно полагане и за приложение на 
открито и закрито.

M10
ART. № 2138-00    АРТ. № 2138-00

EN M10 EN M10

Разходна норма/Indicative consumption

 при зид с дебелина ½ тухла 10-20 kg/m²

at masonry with thickness ½ brick 10-20 kg/m²
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

MASONRY MORTAR FOR THIN LAYER BRICKWORK

PACKAGING: 5l; 15lОПАКОВКА: 5л; 15л

Stone impregnator water based is used for protection of all the min-
eral surfaces as bricks, stone, concrete, plaster, Granitogres™, terracot-
ta, marble and others from the impact of water. It protects the facades 
from heavy rains and pushes away the water and dirt. 

Импрегнатор за камък на водна основа се използва за защита 
на всички минерални повърхности, като тухла, камък, бетон, 
мазилка, гранитогрес, теракот, мрамор и други от въздействието 
на водата. Защитава фасадите от силни дъждове и отблъсква 
водата и мръсотията. 

High water resistance;
Strengthens the stone and the base;
Saves the “breathing” ability of the stone;
Highly absorbent and water-insoluble coating;
Protects from heavy rain.
Does not change surface appearance

Висока водоустойчивост;
Запазва дишащата способност на камъка;
Заздравява камъка и основите,  върху които се прилага;
Дълбокопроникващо и водонеразтворимо покритие;
Защитава от силни дъждове.
Не променя външния вид на камъка.

Stone impregnator
water based

Импрегнатор
за камък
на водна основа

STONE IMPREGNATOR WATER BASED

ART. № 2383-00    АРТ. № 2383-00

Разходна норма/Indicative consumption

200 - 250 ml/m², за един слой в зависимост от вида и структурата на обработваната повърхност

200 - 250 ml/m², for a single layer depending on the type and structure of the
working surface
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Приложения Applications

screedsscreeds

Представяне на продукта Presentation of the product

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Suitable for manual applying with for manual applying with thickness 
10-80 mm; As floating, aligning or bonding screed; for laying screeds 
in finishing floorings; for laying concrete paving stones, floor slabs, 
etc.; for outdoor rough coat on terraces and balconies;  for indoor and 
outdoor use.

Подходяща за ръчно полагане с дебелина 10-80 mm, като плаваща, 
подравнителна или свързана замазка; за полагане на замазка 
под финишни подови покрития; за полагане на бетонови павета, 
подови плочи и др.; за хастарна замазка на открито при тераси и 
балкони. За външно и вътрешно приложение.

High loading capacity. 
Crack-resistance.
Hydro and frost resistance.
Reduced shrinkage.

Висока товароносимост.
Устойчивост на напукване.
Хидро- и мразоустойчивост.
Понижена свиваемост.

Готова
циментова 
замазка

Cement 
screed

floor

CEMENT SCREED FLOOR

CT C16
F4 A22 ART. № 2136-00    АРТ. № 2136-00

EN CT C16 F4 A22EN CT C16 F4 A22

SELF LEVELING FLOOR, 2-10 MM

Разходна норма/Indicative consumption

за всеки 1 см дебелина на слоя 10-15 kg/m²

for each 1 cm thickness of the layer 10-15 kg/m²
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Приложения Applications

screedsscreeds

CEMENT SCREED FLOOR

Представяне на продукта Presentation of the product

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

It is designed for precise and long lasting leveling and smoothing 
of floors in indoor premises. It produces extremely smooth, homo-
geneous and self-leveling base before laying of ceramic tiles, lami-
nate flooring, soft floor coverings, moquette, linoleum, PVC and other 
kinds of floorings. It is suitable for use on floors with build-in under-
floor   heating.

Предназначена е за прецизно и дълготрайно изравняване и 
заглаждане на подове във вътрешни помещения. Изработва 
изключително гладка, хомогенна и самонивелираща се основа 
преди полагане на керамични плочи, ламинат, паркет, мокет, 
балатум, PVC и други меки настилки. Подходяща е за употреба при 
подове с вградено подово отопление.

Еxcellent self-leveling properties with optimal allocation of the 
mortar;
Extremely smooth and homogeneous surface;
With minimal shrinkage;
Quick bonding, without cracking;
Suitable with build-in underfloor heating;
Universally applicable over many bases.

Отлична саморазливност с оптимално разпределяне на разтвора;
Изключително гладка и хомогенна повърхност;
С минимална свиваемост;
Бързосвързваща, без да се напуква;
Подходяща при подово отопление;
Универсално приложима върху множество основи.

Self leveling
 floor,

2-10 mm

Саморазливна
подова замазка,
2-10 mm

SELF LEVELING FLOOR, 2-10 MM

CT C 30
F6 ART. № 2355-00    АРТ. № 2355-00

EN CT C30 F6 EN CT C30 F6

Разходна норма/Indicative consumption

за всеки 1 мм дебелина на слоя 1,4-1,5 кг/м²

for each 1 mm thickness of the layer 1,4-1,5 kg/m²
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

hydrohydro insulationinsulation

HYDRO INSULATION

Разходна норма/Indicative consumption
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hydrohydro insulationinsulation

HYDRO INSULATION

PACKAGING: 25kg/7,5kgОПАКОВКА: 25кг/7,5кг

WACOL® WATER STOP is recommended for hydroisulation of terraces, 
balconies, flat roofs, bathrooms, kitchens, swimming pools, fountains, 
drinking water reservoirs, basements and others exposed to perma-
nent moist impact.

WACOL® WATER STOP се препоръчва за хидроизолация  при тераси, 
балкони, плоски покриви, бани, кухни, басейни, фонтани, водни 
резервоари, сутерени и др. изложени на постоянно въздействие 
на влага

Seamless hydro-insulating membrane,  resistant to water  
 pressure in both directions;
Ensures lasting moisture protection;
Extreme adherence strength to various construction bases;
Zero water absorption;
Resistance to micro- cracks of the base;
Strong and continuous covering with high elasticity.

Безшевна хидроизолационна мембрана, която е устойчива 
 на положителен и отрицателен воден напор; 
Осигурява трайна защита от влага;
Висока якост на сцепление с множество строителни основи;
С нулево водопоглъщане; 
Устойчивост на микропукнатини в основата; 
Здраво и непрекъснато покритие с висока еластичност.

Тwo component 
waterproofing

slurry

Двукомпонентна
хидроизолация

WATER STOP

WATER-STOP WATER-STOP

Wet component: ART. № 2363-00    

Dry component: ART. № 2362-00    

Течен компонент АРТ. № 2363-00

Сух компонент: АРТ. № 2362-00

Разходна норма/Indicative consumption

Разходна норма/Indicative consumption Дебелина на хидр. слой/
Thickness of the hydroinsul. layer

3 kg/m2 2,0 mm 

4 kg/m2 2,5 mm

5 kg/m2 3,0 mm
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hydrohydro insulationinsulation

Хибридна, обмазна
хидроизолация
за покриви,
UV устойчива
(течна гума)

Hybrid
roof sealing

UV resistant
(liquid rubber)

PACKAGING: 1kg, 4kg, 12kg, 20kgОПАКОВКА: 1кг, 4кг, 12кг, 20кг

Hybrid synthetic resins-based, highly-elastic UV-resistant waterproof-
ing paste. After drying it forms a smooth waterproofing film that 
tightly covers all capillary cracks and ensures seamless water and 
moisture protection. The product is not affected by extreme weath-
er conditions and retains its elasticity in temperature range of -30 ºC 
up to +80 ºC

Не пропуска вода и влага
Гладко финишно покритие
Запазва еластичността си от -30 °C до +80 °C
Отразява слънчевата светлина и намалява температурата на 
покривната повърхност.
Забавя стареенето на битумните мембрани
Нанася се лесно

Water and moisture protection
Forms seamless finishing coat
Retains its elasticity from -30°C up to +80°C
Reflects the sunlight and significantly decreases the temperature of 
the roof’s surface
Slows down bituminous membranes’ aging
Easy to apply

Високо еластична UV-устойчива хидроизолационна паста на 
база синтетични смоли. Осигурява гладък след изсъхване филм, 
който покрива плътно всички капилярни напуквания и гарантира 
пълна защита от проникване на вода и влага. Не се влияе от 
неблагоприятни атмосферни условия и запазва еластичността си 
от -30 ºC до +80 ºC

WACO ROOF
HYBRID

WACO ROOF WACO ROOF

ART. № 4268-00АРТ. № 4268-00

Разходна норма/Indicative consumption

При тънкослойно нанасяне на 2 слоя 0,9 kg/m2 - 1,5 kg/m2

При дебелослойно нанасяне на 2 слоя 1,5 kg/m2 - 2,0 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

hydrohydro insulationinsulation

Не пропуска вода
Висока еластичност
Отлична адхезия към лепила за керамика
Изсъхва бързо

Ready-to-use highly elastic single-component synthetic-resin-based 
waterproofing paste. Prevents water from penetrating under ceram-
ic wall and floor tiling in bathrooms, shower cubicles, kitchens, laun-
dry, utility and other indoor areas that are not continuously exposed 
to water and where moisture does not affect the reverse side.

Готова за употреба високо еластична еднокомпонентна 
хидроизолационна паста на база синтетични смоли. 
Предотвратява проникването на вода под керамични облицовки 
и настилки в бани, душ-кабини, кухни, перални, санитарни и други 
закрити помещения, които не са подложени на перманентно 
водно натоварване и при които няма въздействие на влага от 
обратната страна.

Impervious to water
High elasticity
Excellent adhesion to ceramic glues
Dries quickly

PACKAGING: 4kg, 10kg, 20kgОПАКОВКА: 4кг, 10кг, 20кг

Liquid
waterproofing

membrane
for bathrooms,

balconies,
foundations, etc.

Течна
хидроизолационна 
мембрана за
бани, тераси,
основи и др.

WACO BATH

WACO BATH WACO BATH

ART. № 4266-00АРТ. № 4266-00

Разходна норма/Indicative consumption

Разходната норма зависи от вида  на основата и начина на насяне на продукта.

При нанасяне с четка и обща дебелина 1мм (за 2 слоя) 1,5 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

EXTERNAL THERMAL INSULATION SYSTEM ADHESIVE MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES

Разходна норма/Indicative consumption
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

EXTERNAL THERMAL INSULATION SYSTEM ADHESIVE MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

High quality construction adhesive for bonding boards from expand-
ed polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS) skinless - for  fa-
cades.

Висококачествено строително лепило за лепене на плочи от 
експандиран полистирен EPS и екструдиран полистирен XPS без 
кожа – фасаден.

Great adhesion to EPS/XPS.
High adhesion to mineral bases.
High vapor permeability.
Hydro resistance.
Frost resistance.

Високо сцепление към EPS/XPS.
Високо сцепление към минерални основи.
Висока паропропускливост.
Хидроустойчивост.
Мразоустойчивост.

Adhesive mortar 
for thermal insulation

with fibres

Лепило 
за топлоизолация
с фибри

ART. № 2027-00    АРТ. № 2027-00

EN CSIV W2 EN CSIV W2

Разходна норма/Indicative consumption

в зависимост от гладкостта на основата и метода на нанасяне 
на сместа/

depending on the smoothness of the base and the method for 
application of the adhesive mortar

4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

Сива
лепило-шпакловка
за топлоизолации 
с фибри

Висококачествена лепило-шпакловъчна смес за лепене на плочи 
от експандиран полистирен (EPS) и екструдиран полистирен (XPS) 
без кожа и изработване на армирана шпакловка с вградена в нея 
стъклотекстилна мрежа върху тях.

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

Висококачествена лепило-шпакловъчна смес за лепене 
на плочи от експандиран полистирен (EPS) и екструдиран 
полистирен (XPS) без кожа и изработване на армирана 
шпакловка с вградена в нея стъклотекстилна мрежа.

Много високо сцепление към EPS/XPS.
Отлично сцепление към минерални основи.
Устойчивост на напуквания и удари.
Висока паропропускливост.
Хидроустойчивост.
Мразоустойчивост.

Very high adhesion to EPS/XPS.
Excellent adhesion to mineral bases.
Resistant to cracks and blows.
Highly vapor permeable.
Hydro resistance.
Frost resistance.

ADHESIVE-REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, GREY

Grey
adhesive-reinforcing

mortar for thermal
insulation

with fibres

ART. № 2028-00    АРТ. № 2028-00

EN CSIV W2
EN CSIV W2

Разходна норма/Indicative consumption

при шпакловане в зависимост от дебелината на шпакловката/
when plastering depending on the plaster thickness 2,5 kg/m2 - 4,5 kg/m2

при лепене в зависимост от гладкостта на основата и метода на 
нанасяне на сместа/when bonding depending on the smoothness of 

the base and the method for application of the adhesive mortar
4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

ADHESIVE-REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, GREY

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Бяла
лепило-шпакловка
за топлоизолации 
с фибри

High quality adhesive-reinforcing mortar for bonding boards from 
expanded polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS) skin-
less and making a reinforced plastering layer with a built-in fiberglass 
mesh.

Very high adhesion to EPS/XPS.
Excellent adhesion to mineral bases.
Resistant to cracks and blows.
Highly vapor permeable.
Hydro resistance.
Frost resistance.

Много високо сцепление към EPS/XPS.
Отлично сцепление към минерални основи.
Устойчива на напуквания и удари.
Висока паропропускливост.
Хидроустойчивост.
Мразоустойчивост.

High quality adhesive-reinforcing mortar for bonding boards from 
expanded polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS) skin-
less and making a reinforced plastering layer with a built-in fiberglass 
mesh.

ADHESIVE-REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, WHITE

White
adhesive-reinforcing

mortar for thermal
insulation

with fibres

ART. № 2029-00    АРТ. № 2029-00

EN CSIV W2
EN CSIV W2

Разходна норма/Indicative consumption

при шпакловане в зависимост от дебелината на шпакловката/
when plastering depending on the plaster thickness 2,5 kg/m2 - 4,5 kg/m2

при лепене в зависимост от гладкостта на основата и метода на 
нанасяне на сместа/when bonding depending on the smoothness of 

the base and the method for application of the adhesive mortar
4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2

23



Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

Приложения Applications

High quality construction mortar for making a reinforced plastering 
layer with build-in fiberglass mesh on boards from expanded poly-
styrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS) skinless. It is suitable for 
plastering bathrooms, wet premises, lime mortar walls, standard ma-
sonry works, Ytong, bricks, etc.

Висококачествен строителен разтвор за изработване на армирана 
шпакловка с вградена в нея стъклотекстилна мрежа върху плочи 
от експандиран полистирен (EPS) и екструдиран полистирен (XPS) 
без кожа.  Подходяща  и за шпакловане на бани, мокри помещения, 
бетон, хоросанови стени, стандартна зидария, итонг, тухла и др.

For plinths and places subjected to blows. 
High resistance to mechanical damage.
Very high adhesion to EPS/XPS.
Highly elastic and resistant to cracks.
Highly vapor permeable.
Contains cellulose fibers and modifiers.
Hydro resistance.
Frost resistance.

За цокли и места подложени на удари.
Висока устойчивост на механични увреждания.
Много високо сцепление към EPS/XPS.
Силна еластичност и устойчивост на напуквания.
Силна паропропускливост.
Съдържа целулозни фибри и модификатори.
Хидроустойчивост.
Мразоустойчивост.

REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, GREY

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Сива шпакловка за 
топлоизолации
с фибри

Grey reinforcing mortar 
for thermal insulation

with fibres

ART. № 2030-00    АРТ. № 2030-00

EN CSIV W2 EN CSIV W2

REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, WHITE

Разходна норма/Indicative consumption

при шпакловане в зависимост от дебелината на шпакловката/
when plastering depending on the plaster thickness 2,5 kg/m2 - 4,5 kg/m2

при лепене в зависимост от гладкостта на основата и метода на 
нанасяне на сместа/when bonding depending on the smoothness of 

the base and the method for application of the adhesive mortar
4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, GREY

Приложения Applications

High quality construction mortar for making a reinforced plastering 
layer with build-in fiberglass mesh on boards from expanded polysty-
rene (EPS) and extruded polystyrene (XPS) skinless. It is suitable for 
plastering bathrooms, wet premises, lime mortar walls, standard ma-
sonry works, Ytong, bricks, etc.

Висококачествен строителен разтвор за изработване на армирана 
шпакловка с вградена в нея стъклотекстилна мрежа върху плочи 
от експандиран полистирен (EPS) и екструдиран полистирен (XPS) 
без кожа.  Подходяща  и за шпакловане на бани, мокри помещения, 
бетон, хоросанови стени, стандартна зидария, итонг, тухла и др.

For plinths and places subjected to blows. 
High resistance to mechanical damage.
Very high adhesion to EPS/XPS.
Highly elastic and resistant to cracks.
Highly vapor permeable.
Contains cellulose fibers and modifiers.
Hydro resistance.
Frost resistance.

За цокли и места подложени на удари.
Висока устойчивост на механични увреждания.
Много високо сцепление към EPS/XPS.
Силна еластичност и устойчивост на напуквания.
Силна паропропускливост.
Съдържа целулозни фибри и модификатори.
Хидроустойчивост.
Мразоустойчивост.

REINFORCING MORTAR
FOR THERMAL INSULATION WITH FIBRES, WHITE

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Бяла шпакловка за 
топлоизолации
с фибри

White reinforcing mortar 
for thermal insulation

with fibres

ART. № 2031-00    АРТ. № 2331-00

EN CSIV W2 EN CSIV W2

Разходна норма/Indicative consumption

при шпакловане в зависимост от дебелината на шпакловката/
when plastering depending on the plaster thickness 2,5 kg/m2 - 4,5 kg/m2

при лепене в зависимост от гладкостта на основата и метода на 
нанасяне на сместа/when bonding depending on the smoothness of 

the base and the method for application of the adhesive mortar
4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

Приложения Applications

ОПАКОВКА: 25кг PACKAGING: 25kg

Сива еластична 
шпакловка за 
топлоизолации
с фибри

Highly elastic modified cement mixture, designed for plastering of 
EPS, XPS (skinless) and facades, subjected to big linear extensions. It 
is suitable for areas with harsh climate, high altitude, maritime climate 
and etc. Due to its high elasticity it can be used as an alignment layer 
on old lime cement, polymer and other kind of plasters.

Високоеластична модифицирана циментова смес, предназначена 
за шпакловане на EPS, XPS без кожа и за фасади, подложени на 
големи линейни разширения. Подходяща за места със суров 
климат, с висока надморска височина, морски климат и др. Поради 
високата й еластичност може да се използва като изравняващ 
слой върху стари вароциментови, полимерни и др. мазилки.

Very high adhesion to EPS/ XPS.
Excellent adhesion to mineral bases.
Resistant to injuring, cracking and blows.
Resistant to thermal expansion, high and low temperatures.
Prevents water adsorption, resistant to downpours.
With extreme elasticity and strength.
High water vapor permeability; Hydro and frost resistance.

Много високо сцепление към EPS/ XPS.
Отлично сцепление към минерални основи.
Устойчивост на нараняване, напукване и удари.
Устойчивост на термични разширения, високи и ниски температури. 
Възпрепятства водопоглъщането, устойчива на проливни дъждове.
Екстремна еластичност и якост.
Висока паропропускливост; Хидро и мразоустойчивост.

Grey elastic
reinforcing mortar

for thermal insulation
with fibres,

SUPER ELASTIC SUPER ELASTIC

SUPER ELASTIC, GREY

ART. № 2139-00    АРТ. № 2139-00

EN CSIV W2 EN CSIV W2

Разходна норма/Indicative consumption

при шпакловане (в зависимост от дебелината на шпакловката) /in 
plastering (depending on the thickness of the mortar) 2,5 kg/m2 - 4,5 kg/m2

при лепене (в зависимост от гладкостта на основата и метода на 
нанасяне). /in bonding (depending on the smoothness of the base 

and the application method). 
4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

SUPER ELASTIC, GREY

Приложения Applications

SUPER ELASTIC, WHITE

Бяла еластична 
шпакловка за 
топлоизолации
с фибри

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Highly elastic modified cement mixture, designed for plastering of 
EPS, XPS (skinless) and facades, subjected to big linear extensions. It is 
suitable for areas with harsh climate, high altitude, maritime climate 
and etc. Due to its high elasticity it can be used as an alignment layer 
on old lime cement, polymer and other kind of plasters.

Високоеластична модифицирана циментова смес, предназначена 
за шпакловане на EPS, XPS без кожа и за фасади, подложени на 
големи линейни разширения. Подходяща за места със суров 
климат, с висока надморска височина, морски климат и др. Поради 
високата й еластичност може да се използва като изравняващ 
слой върху стари вароциментови, полимерни и др. мазилки.

Very high adhesion to EPS/ XPS.
Excellent adhesion to mineral bases.
Resistant to injuring, cracking and blows.
Resistant to thermal expansion, high and low temperatures.
Prevents water adsorption, resistant to downpours.
With extreme elasticity and strength.
High water vapor permeability; Hydro and frost resistance.

Много високо сцепление към EPS/ XPS.
Отлично сцепление към минерални основи.
Устойчивост на нараняване, напукване и удари.
Устойчивост на термични разширения, високи и ниски температури. 
Възпрепятства водопоглъщането, устойчива на проливни дъждове.
Екстремна еластичност и якост.
Висока паропропускливост; Хидро и мразоустойчивост.

White еlastic
Reinforcing mortar

for thermal insulation
with fibres,

SUPER ELASTIC SUPER ELASTIC

ART. № 2330-00    АРТ. № 2330-00

EN CSIV W2 EN CSIV W2

Разходна норма/Indicative consumption

при шпакловане (в зависимост от дебелината на шпакловката) /in 
plastering (depending on the thickness of the mortar) 2,5 kg/m2 - 4,5 kg/m2

при лепене (в зависимост от гладкостта на основата и метода на 
нанасяне). /in bonding (depending on the smoothness of the base 

and the application method). 
4,5 kg/m2 - 8,0 kg/m2
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termo

ApplicationsПриложения

Presentation of the productПредставяне на продукта

L-10-0 and L-14-0 - Тhermal insulation boards from EPS for thermal insula-
tion of walls and places that are not subjected to loading pressure.
L-16-0 - Facade thermal insulation boards from graphite EPS for thermal 
insulation of buildings, as an element of an integrated system.
L- Facade - The boards are extremely suitable for thermal insulation of 
facades as an element of an integrated thermal insulation system. They 
are recommended for suspended and ventilated facade mounting or as a 
thermal insulation built in the construction.

L-10-0 и L-14-0 -Топлоизолационни плочи от EPS за топлинно изолиране 
на стени и места, които не са подложени на натоварване на натиск
L-16-0 - Фасадни топлоизолационни плочи от EPS за топлинно изолиране 
на сгради, като част от топлоизолационна интегрирана система
L- Facade - Изключително подходящи за топлинно изолиране на фасади 
като елемент от интегрирана топлоизола-ционна система. Препоръчват 
се освен това за монтаж на окачени и вентилирани фасади или като 
вградена в конструкцията топлоизолация

For places that are not subjected to loading pressure or behind protective 
coverings. 
Very good thermal insulation properties. 
High vapor permeability. 
Allow for “breathing” of the wall.
Do not contain harmful components.
Do not deform or shrink, difficult to catch fire.

За места, които не са подложени на натоварвания на натиск или зад 
защитни облицовки.
Много добри топлоизолационни свойства.
Висока паропропускливост.
Позволяват „дишането“ на стената.
Не съдържат вредни за здравето компоненти.
Не се деформират и свиват, трудно горими.

Еxpanded
polystyrene

Експандиран
полистирен

EPS FACADE

L-10-0: АРТ. № 2040-00 L-10-0: АRТ. № 2040-00

L-14-0: АРТ. № 2041-00 L-14-0: АRТ. № 2041-00

L-16-0: АРТ. № 2042-00 L-16-0: АRТ. № 2042-00

L-FACADE: АРТ. № 2147-00 L-FACADE: АRТ. № 2147-00

L-10-0 L-10-0

L-14-0 L-14-0

L-16-0 L-16-0

L-Facade L-Facade

Разходна норма/Indicative consumption

размери на плочата(mm)/ thickness of the boards (mm): ширина/
width: 500

дължина/
length: 1000

дебелина/
thickness 10 

- 600

дебелина на плочата (mm)/ thickness of the boards (mm) 10 20 30 40 50 60

плочи в пакет (бр.)/boards within 1 package (pcs) 55 29 19 14 11 10

площ в пакет (m2)/within 1 package (m2) 27,5 14,5 9,5 7 5,5 5
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termo

EPS FACADE

ApplicationsПриложения

Presentation of the productПредставяне на продукта

F-20-0  GRAPHITE- Facade thermal and noise insulation boards from 
graphite EPS with increased thermal insulation properties, as an 
element of an integrated   thermal insulation system.

F-20-0  GRAPHITE - фасадни топлоизолационни плочи от графитен 
EPS с повишени топлоизола-ционни характеристики, като 
елемент от интег-рирана топлоизолационна система.

For thermal insulation of facades.
Especially suitable for low-energy buildings and passive houses. 
Graphite EPS with excellent thermal insulation capabilities. 
High vapor permeability. 
Do not contain harmful components. 
Do not deform or shrink,  difficult to catch fire. 
Do not absorb water and resistant to ageing. 

За топлинно изолиране на фасади.
Особено подходящи за нискоенергийни и пасивни сгради.
Графитен EPS с отлични топлоизолационни свойства.
Висока паропропускливост.
Не съдържат вредни за здравето компоненти.
Не се деформират и свиват, трудно горими.
Не поглъщат вода,  устойчиви на стареене.

Graphite 
expanded

polystyrene

Графитен 
експандиран
полистирен 

GRAPHITE EPS

F-20 GRAPHITE: ART. № 2043-00    F-20 GRAPHITE: АРТ. № 2043-00

F-20 GRAPHITE F-20 GRAPHITE

Разходна норма/Indicative consumption

размери на плочата(mm)/ thickness of the boards (mm): ширина/
width: 500

дължина/
length: 1000

дебелина/
thickness 10 

- 600

дебелина на плочата (mm)/ thickness of the boards (mm) 10 20 30 40 50 60

плочи в пакет (бр.)/boards within 1 package (pcs) 55 29 19 14 11 10

площ в пакет (m2)/within 1 package (m2) 27,5 14,5 9,5 7 5,5 5
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

PACK: 0,0432м3ОПАКОВКА: 0,0432м3

Rock woolКаменна вата

Heat - and sound insulation of engineering structures of residential 
buildings and industrial facilities where thermal insulation is not un-
der external load (mansards, garret floors, floors with heater packing 
between logs, frame partitions), and also as the first (internal) heat-in-
sulation layer in the facade systems with an air gap for two-layer ther-
mal insulation.

За топло- и звукоизолиране на инженерни конструкции на 
жилищни сгради  и промишлени обекти, в които топлоизолацията 
не е под външен товар(мансарди, мансардни етажи, подове с 
нагревател опаковане между трупи, рамка прегради), и също като 
първия (вътрешен) топлоизолация слой във фасадна система с 
въздушна преграда за двуслойна топлоизолация.

For thermal- and sound insulation of buildings and industrial sites;
Improves energy efficiency of buildings;
Helps to reduce heat losses ;
Fast and easy application.

За топло- и звукоизолиране в сгради и промишлени обекти;
Подобрява енергийната ефективност в сградите;
Спомага за намаляване загубите на топлоенергия;
Бърз и лесен монтаж.

TECHNOLITE EXTRA

ART. № 2348-00    АРТ. № 2348-00

Разходна норма/Indicative consumption

размери на плочата(mm)/
thickness of the boards (mm):

ширина/
width: 500

плочи в пакет (бр.)/
boards within 1 pack (pcs) m2 m3

[1200 mm x 600 mm] 5 12 8,64 0,432

[1200 mm x 600 mm] 6 10 7,20 0,432

[1200 mm x 600 mm] 8 6 4,32 0,3456

[1200 mm x 600 mm] 10 6 4,32 0,432

[1200 mm x 600 mm] 12 5 3,60 0,432
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

TECHNOLITE EXTRA

High strength alkali resistant fiber glass mesh designated for the 
building up of a reinforced mortar coat on thermal isolation plates 
of EPS, XPS, mineral wool, hard polyurethane and polyurethane, etc. 
It is also recommended during the building up of reinforced rough 
coating.

Високо якостна алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна, предна-
значена за изграждане на армиран шпакловъчен слой върху 
топлоизолационни плочи от EPS, XPS, минерална вата, твърд 
полиуретан и др. Препоръчва се и при изграждането на армирани 
хастарни мазилки.

It undertakes optimally the power strains;
High tensile strength;
It prevents cracking of the thermal insulation system;
Resistant to the impact of the alkali in the cement solutions;
It doesn’t allow movement and slip.;
Without plastifiers;
Quick and easy mounting.

Поема оптимално силовите напрежения;
Висока якост на опън;
Предотвратява напукването на топлоизолационната   система;
Устойчива на алкалните въздействия  на циментовите   разтвори;
Не позволява премествания и приплъзвания;
Без пластификатори;
Бърз и лесен монтаж .

ROLL: 50m2РОЛКА: 50м2

Wacol
fiberglass mesh,

145 g/m²

Вакол армираща 
стъклотекстилна
мрежа 145г/м2

FIBERGLASS MESH

ART. № 2382-00    АРТ. № 2382-00

Разходна норма/Indicative consumption

1,1 m²/m²
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

Packed dowels with expanding plastic bodies and a plastic pin used 
for the fixing of thermo-insulating slabs from expanded and extrud-
ed polystyrene, solid polyurethane, etc.  on compact and porous bases 
(concrete, aerated concrete, solid bricks, etc.)

Набивни дюбели с разширяеми пластмасови тела, предназначени 
за икономично и без големи разходи закрепване на топлоизола-
ционни плочи от меки до средно твърди материали (експандиран 
и екструдиран полистирен) върху плътни основи (бетон, плътни 
тухли и др.)

Secure fixing of thermo-insulating slabs from EPS, XPS and other solid 
thermo-insulating materials;
Appropriate for concrete, natural stone, clinker, compact limestone 
blocks;
Minimal depth of anchoring 40 mm;
Made of high quality shock resistant polypropylene.

Сигурно закрепване на топлоизолационни плочи от  EPS, XPS и 
други твърди топлоизолационни  материали;
Подходящи за бетон, плътна тухла, естествен  камък, клинкер, 
плътни варовикови блокчета;
Минимална дълбочина на закотвяне 40 мм;
От висококачествен удароустойчив полипропилен.

PACKAGING:100 pcs in a bag/
600 pcs in a box

ОПАКОВКА: 100 броя в плик/
600 броя в кашон

Dowels for
termoinsulation 

without pin

Дюбели за
топлоизолация
без пирон

DOWELS

10x130ø50: АРТ. № 2389-00 10x130ø50: АRТ. № 2389-00

10x150ø50: АРТ. № 2390-00 10x150ø50: АRТ. № 2390-00

10x170ø50: АРТ. № 2391-00 10x170ø50: АRТ. № 2391-00

10x190ø50: АРТ. № 2392-00 10x190ø50: АRТ. № 2392-00

Разходна норма/Indicative consumption

размери: 10х130/150/170/190, ø50 mm

dimensions: 10х130/150/170/190, ø50 mm
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

termo

Packed dowels with plastic bodies and expandable
plastic pins used for the attachment of
insulation boards of expanded and extruded
Polystyrene on solid and porous substrates (concrete,
blocks aerated concrete, solid bricks, etc.).

Набивни дюбели с разширяеми пластмасови тела и
пластмасов пирон, предназначени за закрепване на
топлоизолационни плочи от експандиран и екструдиран
полистирен върху плътни и порести основи (бетон,
блокчета газобетон, плътни тухли и др.).

За сигурно закрепване на топлоизолационни плочи от EPS и XPS
Подходящи за тухли, клинкер, плътни варовикови блокчета, 
естествен камък, бетон.
С минимална дълбочина на закотвяне 40 мм
От висококачествена пластмаса
Извънредно лесен и бърз монтаж

Secure fixing of thermo-insulating slabs from EPS and XPS
Suitable for bricks, clinker, limestone blocks, natural stone, concrete
Minimal depth of anchoring 40 mm
From high quality plastic material
Exceptionally easy and fast assembly

Дюбели за 
топлоизолация
с пластмасов
пирон

DOWELS

Dowels for
termoinsulation
with plastic pin

PACKAGING: 100 pcs in a bag/
600 pcs in a box

ОПАКОВКА: 100 броя в плик/
600 броя в кашон

10x80ø60: АРТ. № 2393-00 10x80ø60: АRТ. № 2393-00

10x110ø60: АРТ. № 2394-00 10x110ø60: АRТ. № 2394-00

10x130ø60: АРТ. № 2395-00 10x130ø60: АRТ. № 2395-00

10x150ø60: АРТ. № 2396-00 10x150ø60: АRТ. № 2396-00

Разходна норма/Indicative consumption

размери: 10х80, 110, 130, 150, ø60 mm мин. 6бр./м2

dimensions: 10х80, 110, 130, 150, ø60 mm min 6pcs/m2
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

ОПАКОВКА:25кг

FACADE PRODUCTS

Разходна норма/Indicative consumption
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Ready for application colored paste-like thin-layer plaster, based on 
potassium water glass. It is designed for producing protective and dec-
orative coverings with dragged or scratched structure on old or new 
mineral bases (cement, cement mortars and plasters, prefabricated 
concrete elements, thermo-insulation boards, gypsum plasters, gyp-
sum boards, gypsum chipboards and others).

Готова за нанасяне, оцветена пастоообразна тънкослойна 
мазилка, на база калиево водно стъкло. Предназначена е за 
получаване на защитни и декоративни покрития с влачена 
или драскана структура върху стари и нови минерални основи 
(цимент, циментови мазилки и шпакловки, сглобяеми елементи от 
бетон, топлоизолационни плочи, гипсова шпакловка, гипскартон, 
гипсофазер и др.). 

Offered in more than 2080 colors and 5 structures
Resistant to dirt and aging
Excellent color durability
Easy application and structuring
Protection against, mold, mildew and bacteria
Highly water vapour permeable (breathing)
Highly resistant to mechanic loads
High resistance to weather conditions

Предлага се в над 2080 цвята и 5 стуктури
Устойчива на замърсяване и стареене
Отлична дълготрайност на цвета
Лесно нанасяне и структуриране
Защита срещу гъбички, плесени и бактерии
Силно паропропусклива (дишаща)
Силно устойчива на механични натоварвания
Висока устойчивост на атмосферни условия

Silicate-silicone
paste-like plaster

Силикат-силиконова
пастообразна мазилка
(за тониране) (for tinting)

SILICA PRO SILICA PRO

SILICA PRO

C V2
W3

EN CV2 W3EN CV2 W3

ДР 1,2 mm прозр. база - арт.№ 4274-00
ДР 1,2 mm бяла база - арт.№ 4273-00
ДР 1,2 mm цветна - арт.№ 4272-00

ДР 1,5 mm прозр. база - арт.№ 4277-00
ДР 1,5 mm бяла база - арт.№ 4276-00
ДР 1,5 mm цветна - арт.№ 4275-00

ДР 2,0 mm прозр. база - арт.№ 4280-00
ДР 2,0 mm бяла база - арт.№ 4279-00
ДР 2,0 mm цветна - арт.№ 4278-00

ВЛ 2,0 mm прозр база- арт.№ 4283-00
ВЛ 2,0 mm бяла база- арт.№ 4282-00
ВЛ 2,0 mm цветна- арт.№ 4281-00

DR 1,2 mm transparent - аrt.№ 4274-00
DR 1,2 mm white - аrt.№ 4273-00

DR 1,2 mm colored - аrt.№ 4272-00

DR 1,5 mm transparent - аrt.№ 4277-00
DR 1,5 mm white - аrt.№ 4276-00

DR 1,5 mm colored - аrt.№ 4275-00

DR 2,0 mm transparent - аrt.№ 4280-00
DR 2,0 mm white - аrt.№ 4279-00

DR 2,0 mm colored - аrt.№ 4278-00

SC 2,0 mm transparent- art.№ 4283-00
SC 2,0 mm white- аrt.№ 4282-00

SC 2,0 mm colored- аrt.№ 4281-00

Разходна норма/Indicative consumption

Вид мазилка/Type of the plaster Разход/Consumption

влачена / dragged (ВЛ-2,0 mm) 2,5 - 3,0 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-2,0 mm) 2,8 - 3,2 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,5 mm) 2,5 - 3,0 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,2 mm) 2,0 - 2,5 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

ОПАКОВКА: 25кг

(за тониране) (for tinting)

Ready for application plaster, based on silicone resins. It is designed 
for producing protective and decorative coverings with dragged or 
scratched structure on old or new mineral bases (cement, cement 
mortars and plasters, prefabricated concrete elements, thermo-insu-
lation boards, gypsum plasters, gypsum boards, gypsum chipboards 
and others).

Готова за нанасяне мазилка на базата на силиконови смоли. Пред-
назначена е за получаване на защитни и декоративни  покрития 
с влачена или драскана структура върху стари и нови минерални 
основи (цимент, циментови мазилки и шпакловки, сглобяеми 
елементи от бетон, топлоизолационни плочи, гипсова шпакловка, 
гипсокартон, гипсофазер и др.).

Excellent long-lasting color.
Self-cleaning effect and water repellent.
Resistant to pollution, UV-rays and weather conditions. 
Protection against, mold, mildew and bacteria.
High elsticity and crack resistance.
Highly vapor permeable.

Отлична дълготрайност на цвета.
Със самопочистващ  и водоотблъскващ ефект.
Устойчивост на замърсяване, UV-лъчи и атмосферни условия.
Устойчивост на гъбички, плесени и бактерии.
Висока еластичност и устойчивост на напукване.
Силна паропропускливост.

PACKAGING: 25kg

Paste-like plaster
with silicone

Пастообразна
мазилка със силикон

PLASTER WITH SILICONE

C V2
W3

ДР 1,2 mm прозр. база - арт.№ 2165-00
ДР 1,2 mm бяла база - арт.№ 2096-00
ДР 1,2 mm цветна - арт.№ 2063-00

ДР 1,5 mm прозр. база - арт.№ 2170-00
ДР 1,5 mm бяла база - арт.№ 2169-00
ДР 1,5 mm цветна - арт.№ 2062-00

ДР 2,0 mm прозр. база - арт.№ 2166-00
ДР 2,0 mm бяла база - арт.№ 2117-00
ДР 2,0 mm цветна - арт.№ 2064-00

ВЛ 2,0 mm прозр база- арт.№ 2168-00
ВЛ 2,0 mm бяла база- арт.№ 2167-00
ВЛ 2,0 mm цветна- арт.№ 2065-00

DR 1,2 mm transparent - аrt.№ 2165-00
DR 1,2 mm white - аrt.№ 2196-00

DR 1,2 mm colored - аrt.№ 2063-00

DR 1,5 mm transparent - аrt.№ 2170-00
DR 1,5 mm white - аrt.№ 2169-00

DR 1,5 mm colored - аrt.№ 2062-00

DR 2,0 mm transparent - аrt.№ 2166-00
DR 2,0 mm white - аrt.№ 2117-00

DR 2,0 mm colored - аrt.№ 2064-00

SC 2,0 mm transparent- art.№ 2168-00
SC 2,0 mm white- аrt.№ 2167-00

SC 2,0 mm colored- аrt.№ 2065-00

EN CV2 W3EN CV2 W3

Разходна норма/Indicative consumption

Вид мазилка/Type of the plaster Разход/Consumption

влачена / dragged (ВЛ-2,0 mm) 2,5 - 3,0 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-2,0 mm) 2,8 - 3,2 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,5 mm) 2,5 - 3,0 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,2 mm) 2,0 - 2,5 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

PLASTER WITH SILICONE

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

For producing protective and decorative coverings with dragged or 
scratched structure on old or new mineral bases (cement, cement 
mortars and plasters,  prefabricated concrete elements, thermo-insu-
lation boards, gypsum plasters,  gypsum boards, gypsum chipboards 
and others). It is very suitable for application on thermo-insulation sys-
tems.

За получаване на защитни и декоративни покрития с влачена 
или драскана структура върху стари и нови минерални основи 
(цимент, циментови мазилки и шпакловки, сглобяеми елементи 
от бетон, топлоизолационни плочи, гипсова шпакловка, 
гипсокартон, гипсо-фазер и др.). Много подходяща за полагане 
върху топлоизола-ционни системи.

Excellent color durability.
Resistant to weather conditions.
Resistant to pollution and UV-rays.
Resistant to microbiological pollution.
Vapor permeable (breathing).

Отлична дълготрайност на цвета.
Устойчивост на атмосферни условия.
Устойчивост на замърсяване и UV лъчи.
Устойчивост на микробиологично замърсяване.
Паропропусклива /дишаща/.

Paste-like
polymer plaster

Пастообразна 
полимерна мазилка
(за тониране) (for tinting)

POLYMER PLASTER

ДР 1,2 mm прозр. база - арт.№ 2160-00
ДР 1,2 mm бяла база - арт.№ 2159-00
ДР 1,2 mm цветна - арт.№ 2059-00

ДР 1,5 mm прозр. база - арт.№ 2162-00
ДР 1,5 mm бяла база - арт.№ 2161-00
ДР 1,5 mm цветна - арт.№ 2058-00

ДР 2,0 mm прозр. база - арт.№ 2164-00
ДР 2,0 mm бяла база - арт.№ 2163-00
ДР 2,0 mm цветна - арт.№ 2060-00

ВЛ 2,0 mm прозр база- арт.№ 2158-00
ВЛ 2,0 mm бяла база- арт.№ 2157-00
ВЛ 2,0 mm цветна- арт.№ 2061-00

DR 1,2 mm transparent - аrt.№ 2160-00
DR 1,2 mm white - аrt.№ 2159-00

DR 1,2 mm colored - аrt.№ 2059-00

DR 1,5 mm transparent - аrt.№ 2162-00
DR 1,5 mm white - аrt.№ 2161-00

DR 1,5 mm colored - аrt.№ 2058-00

DR 2,0 mm transparent - аrt.№ 2164-00
DR 2,0 mm white - аrt.№ 2163-00

DR 2,0 mm colored - аrt.№ 2060-00

SC 2,0 mm transparent- art.№ 2158-00
SC 2,0 mm white- аrt.№ 2157-00

SC 2,0 mm colored- аrt.№ 2061-00

EN CV2 W3EN CV2 W3

C V2
W3

Разходна норма/Indicative consumption

Вид мазилка/Type of the plaster Разход/Consumption

влачена / dragged (ВЛ-2,0 mm) 2,5 - 3,0 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-2,0 mm) 2,8 - 3,2 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,5 mm) 2,5 - 3,0 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,2 mm) 2,0 - 2,5 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

Preliminary colored high quality penetrating primer that is used for 
base preparation prior to application of thin layer facade plasters (sili-
cate, silicone,  polymeric,  mosaic and mineral) or prior to facade paint-
ing. The primer impregnates the base in depth, strengthens it and bal-
ances its water absorbing capability. For indoor and outdoor use.

Предварително оцветен висококачествен проникващ грунд,  за 
подготовка на основата преди полагане на тънкослойни фасадни 
мазилки (силикатни, силиконови, полимерни, мозаечни и 
минерални) или преди боядисване на фасади. Грундът импрегнира 
основата в дълбочина, заздравява я и изравнява нейната водопо-
пиваща способност.  За вътрешно и външно приложение.

Strengthens surface, improves adhesion.
Balances water absorption of the base.
High vapor permeability.
High resistance to atmospheric conditions.
Does not contain solvents.
contains fine quartz grit

Заздравява повърхността, подобрява сцеплението.
Изравнява водопопиването на основата.
Висока паропропускливост.
Висока устойчивост на атмосферни условия.
Не съдържа разтворители.
Съдържа фини кварцови песъчинки

PACKAGING: 3l, 13,3lОПАКОВКА: 3l, 13,3l

Фасаден грунд

FACADE PRIMER

Facade primer
(за тониране) (for tinting)

АРТ. № 2056-00 АRТ. № 2056-00

не тониран: АРТ. № 2073-00 not tinted: АRТ. № 2073-00

Разходна норма/Indicative consumption

в зависимост от гладкостта и попиваемостта на основата 50 - 130 ml/m²

depending on the smoothness and absorbent ability 
of the base 50 - 130 ml/m² 
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

FACADE PRIMER

Economic, decorative, structured plaster for external and internal ap-
plication. It is used as a finishing layer of thermal insulation systems, 
on concrete, cement, lime cement and other bases, as well as on old 
plaster.

Икономична, декоративна, структурирана мазилка предназначена 
за външна и вътрешна употреба. Използва се като финишен слой 
на топлоизолационни системи, върху бетонови, циментови, варо-
циментови и др. основи, както и върху стара мазилка.

Highly vapor permeable;
Nonflammable natural product;
Resistant to UV-rays;
Resistant to mechanical influence;
Resistant to weather conditions; 
For manual and machine application.

Висока паропропускливост;
Негорим естествен продукт;
Устойчивост на UV лъчи;
Устойчивост на механични въздействия;
Устойчивост на атмосферни влияния;
За ръчно и машинно нанасяне.

DRY MINERAL PLASTER

PACKAGING: 25kgОПАКОВКА: 25кг

Dry mineral
plaster

Суха
минерална
мазилка

Влачена 1,5 mm - арт.№ 2419-00

Влачена 2,0 mm - арт.№ 2071-00

Драскана 1,5 mm - арт.№ 2420-00

Dragged 1,5 mm - аrt.№ 2419-00

Dragged 2,0 mm - аrt.№ 2071-00

Scratched 1,5 mm - аrt.№ 2420-00

EN CII W2
EN CII W2

Разходна норма/Indicative consumption

Вид мазилка/Type of the plaster Разход/Consumption

влачена / dragged (ВЛ-2,0 mm) 4,0 - 6,0 kg/m2

влачена / dragged (ВЛ-1,5 mm) 3,0 - 4,5 kg/m2

драскана/ scratched (ДР-1,5 mm) 3,0 - 4,5 kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
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products with guaranteed high quality and competitive prices.
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

facadefacade

It is applicable for all types of bases, paints and plasters (old and new) 
made from artificial resins and polymers and others. It is extremely 
suitable for reinforcement of old buildings. It is recommended as a 
protective covering when having oblique rain in the baseboard area.

Приложима при всички видове минерални основи, бои и мазилки 
(стари и нови) от изкуствени смоли, полимери и други. Изключи-
телно подходяща е при саниране на стари сгради. Препоръчва се 
като защитно покритие при кос дъжд в областта на основата на 
сградата.

Resistant to pollution. 
Resistant to UV-rays and weather conditions.
Excellent color durability with self-cleaning effect.
Protection against, mold, mildew and bacteria.
Highly vapor permeable and water repellent ability.
High elasticity and covering.

Устойчивост на замърсявания.
Устойчивост на UV-лъчи и атмосферни условия.
Отлична дълготрайност на цвета със самопочистващ ефект.
Устойчивост на гъбички, плесени и бактерии.
Силна паропропускливост и водоотблъскваща способност.
Висока еластичност и покривност.

PACKAGING: 2,8л, 11,8лОПАКОВКА: 2,8л, 11,8л

Facade paint
with silicone

Фасадна боя
със силикон

FACADE PAINT WITH SILICONE

(за тониране) (for tinting)

АРТ. № 2057-00 АRТ. № 2057-00

Бяла база: АРТ. № 2086-00

Прозрачна база: АРТ. № 2156-00

Whtie base: АRТ. № 2086-00

Transparent base: АRТ. № 2156-00

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой при едно нанасяне Разход/Consumption

for a single layer application 150 - 300 ml/m²
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

gypsumgypsum

FACADE PAINT WITH SILICONE

ОПАКОВКА:5кг

GYPSUM PRODUCTS

Разходна норма/Indicative consumption
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

gypsumgypsum

Joint filler
for gypsum

board

Фугопълнител
за гипскартон

FUGAFILL

EN 3B

FUGAFILL

EN 3B

Мodified gypsum based product, designed for manual filling, level-
ing and mortaring joints, used for installation of gypsum boards, gyp-
sum fiberboards et cetera, as well as their overall mortaring. It is also 
applicable for grouting gypsum blocks and interior decorative mold-
ings and ornaments.

 increased strengt h and flexibility after drying
- high adhesion with the base
- improved crack resistance
- extended open time with the solution (70 min.)
- easy mortaring and sanding

Mодифициран продукт на гипсова основа предназначен за 
ръчно запълване, изравняване и шпакловане на фуги при монтаж 
на плоскости от гипскартон, гипсфазер и др., както и тяхното 
цялостно шпакловане. Използва се също и за фугиране на 
гипсови блокове и вътрешни декоративни корнизи и орнаменти.

Повишена якост и гъвкавост
Високо сцепление с основата
Устойчивост на напукване
Дълго отворено време
Лесна употреба

PACKAGING: 5kg

FUGAFILL

ОПАКОВКА: 5кг

3B ART. № 4267-00    АРТ. № 4267-00

Разходна норма/Indicative consumption

Разходната норма е усреднена и зависи от вида и структурата 
на основата/

Highly dependent on the type and structure of the base

около 0,5кг/м2
на 1мм слой
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and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

gypsumgypsum

EN B4

PLASTICA

EN B4

PLASTICA

ОПАКОВКА: 15кг PACKAGING: 15kg

PLASTICA

За шпакловане и изглаждане на вътршни стени и тавани от бетон, 
газобетон, гипскартон, хоросанови и всички видове хастарни 
мазилки, тухлени зидарии и др. Подходяща е за употреба върху 
гипсофазер и филц.

- Изключителна белота и гладкост;
- Висока устойчивост на напукване;
- Много добра адхезия към основата;
- Бързо набира якост;
- Лесно преодолява неравности на основата;
- Лесно нанасяне, без задиране;

- Еxtreme whiteness and smoothness
- Сtrengthens fast
- High crack resistance
- High filling power
- Very good adhesion to the base
- Easy application, without scratching

Suitable for plastering and smoothing inner walls and ceilings made 
by concrete, aerated concrete, gypsum boards, lime mortar and all 
types of rough coats, brick masonry and others. It is suitable for use 
on gypsum fiberboards and felt.

Gypsum
filler

Гипсова
шпакловка

B4
ART. № 4269-00    АРТ. № 4269-00

Разходна норма/Indicative consumption

При дебелина на шпакловъчния слой 1мм/
For plastering layer of 1mm 1,2-1,4kg/m2

43



Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

gypsumgypsum

PACKAGING: 15kgОПАКОВКА: 15кг

PROFIX

Mодифицирана гипсова смес за вътрешно приложение с дълго 
отворено време на работа и високо сцепление към различни 
строителни основи (зидарии от газобетон и тухли, хоросанови 
и хастарни мазилки, гипскартон, гипсфазер, филц, както и бетон 
след подходяща подготовка на основата).

- Висока сила на сцепление към вертикални основи
- Лесна за употреба пастообразна смес с добра обработваемост
- Повишена здравина и еластичност на залепване
- Бързо набиране на начална якост при втвърдяване
- Удължено отворено време за работа
- Икономичност и премереност на разхода

Modified gypsum based mixture for indoor use. It has long open 
time and high adhesion with various bases (masonry of lightweight 
concrete, rough coating, brickwork, gypsum board, gypsum fiber-
board as well as concrete, after suitable base preparation).

- High adhesion strength with vertical bases
- User-friendly paste-like substance with good workability
- Increased adhesive strength and elasticity
- High initial strength during hardening
- Extended open time
- Economic and balanced consumption rate

Adhesive for
gypsum board

Лепило за гипскартон

PROFIX PROFIX

ART. № 4270-00АРТ. № 4270-00

Разходна норма/Indicative consumption

Разходната норма е усреднена и зависи от вида и структурата 
на основата/

Highly dependent on the type and structure of the base
около 2,5-5kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

gypsumgypsum

PROFIX

PACKAGING:  15kgОПАКОВКА: 15кг

- Изключително фина и гладка
- Висока устойчивост на напукване
- Може да служи като крайно покритие
- С цвят на бял сатен
- Висока сила на сцепление към основата
- Лесно нанасяне, без задиране

Супер фина гипсова шпакловка предназначена за извънредно 
гладко шпакловане и изглаждане на измазани бетонови 
повърхности, газобетон, хоросанови и всички видове хастарни 
мазилки с дебелина на слоя за еднократно нанасяне до 3 мм. 
Препоръчва се при шпакловане на гипсокартон, гипсофазер и 
филц.

- Extremely fine and smooth
- White satin colour
- High crack resistance
- High adhesion power to the base
- Might be used as a finishing coat
- Easy application, without scratching

Super fine gypsum finishing mortar suitable for extremely silky plas-
tering and smoothing plastered and concrete surfaces, aerated con-
crete, lime and all types of rough coats and others with single applica-
tion layer thickness up to 3 mm. It is recommended when plastering 
gypsum boards, gypsum fiber boards and felt.

SATEN

White satin
super fine gypsum

finishing mortar

Бял сатен
Фина гипсова
сатен шпакловка

B4

SATEN SATEN

ART. № 4271-00АРТ. № 4271-00

EN B4 EN B4

Разходна норма/Indicative consumption

При дебелина на шпакловъчния слой 1мм/
For plastering layer of 1mm 1,2-1,4kg/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

paintspaints

PAINTS AND PRIMERS

Разходна норма/Indicative consumption
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

paintspaints

PAINTS AND PRIMERS

Specially designed for painting in interior color paint for walls and 
ceilings and heavily loaded interior surfaces. It is used on various min-
eral bases (cement and gypsum plasters and mortars), gypsum board, 
gypsum fiberboard and others. It could be applied on firm old bases.

Специално разработена за боядисване в цвят интериорна боя 
за стени и тавани и силно натоварени вътрешни повърхности. 
Изпол-зва се върху различни минерални основи (циментови и 
гипсови мазилки и шпакловки), гипсокартон, гипсофазер и др. 
Може да се полага върху здрави стари покрития.

Отлична устойчивост на мокро триене.
Отлична покривност.
Отлично сцепление с основата.
Възможност за корекции върху боядисана повърхност, без следи.
Не пръска при нанасяне.
Устойчивост на цветовете (без принт ефект).

Excellent resistance to wet friction.
Excellent covering ability.
Excellent adhesion to the base.
Possibility for adjustments of the painted surface without traces.
It doesn’t spatter when applied.
Color stability (no print effect). 

ОПАКОВКА: 2,5л, 9л, 15л PACKAGING: 2,5l, 9l, 15l

High coverage 
interior paint

Високопокривна 
интериорна боя

PROFI INTERIOR PAINT PROFI INTERIOR PAINT

PROFI INTERIOR PAINT

(за тониране) (for tinting)

АРТ. № 2131-00 АRТ. № 2131-00

Бяла база: АРТ. № 2087-00

Прозрачна база: АРТ. № 2088-00

Whtie base: АRТ. № 2087-00

Transparent base: АRТ. № 2088-00

Клас 2 покривност Class 2 coverage
Клас 1 устойчивост
на износване

Class 1 wear resistant

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой с предварително грундиране 0,100-0,130 l/m²

for a single layer application with preliminary priming 0,100-0,130 l/m²

47



Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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конкурентни цени.

Представяне на продукта Presentation of the product

paintspaints

Приложения Applications

ОПАКОВКА: 2,5л, 9л, 15л PACKAGING: 2,5l, 9l, 15l

White
high coverage 

latex paint

Бяла 
високопокривна
латексна боя

PROFI LATEX PAINT PROFI LATEX PAINT

Professional latex paint with well-expressed, extremely fine and uni-
form structure with a silky touch of the color. It possesses extremely 
high covering ability and wear resistance, which makes it suitable for 
dwellings, public buildings, hotels, shopping malls and others.

With silky tough soft color
With great wear resistance
Resistant to wet cleaning
Extremely good covering ability
Resistant to aging and yellowing
Easy to maintain and clean
Does not prevent the wall from “breathing”

PROFI LATEX PAINT

Професионална латексна боя с добре изразена, изключително 
фина и равномерна структура с копринено усещане на 
цвета. Притежава изключително висока покривност и 
износоустойчивост, което я прави подходяща за жилища, 
обществени сгради, хотели, търговски центрове и др.

С копринено мек цвят 
С голяма  изностоустойчивост
Устойчива на влажно почистване
Изключително добра покривност
Устойчива на стареене и пожълтяване
Лесна за поддържане и почистване
Не възпрепятства дишането на стената

ART. № 4285-00    АРТ. № 4285-00

Клас 2 покривност Class 2 coverage

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой с предварително грундиране 0,07-0,09 l/m²

for a single layer application with preliminary priming 0,07-0,09 l/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
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Представяне на продукта Presentation of the product

paintspaints

PROFI LATEX PAINT

Приложения Applications

It is applicable to all types of mineral bases such as cement, mortar, 
gypsum plasters and mortars as well as on gypsum board, fiberboard 
and others. It is suitable for application on firm coatings for walls and 
ceilings of old water based paints. 

Приложима е при всички видове минерални основи, като цимент, 
хоросан, гипсови мазилки и шпакловки, както и гипсокартон, 
гипсофазер и други. Подходяща е за нанасяне върху здрави 
покрития на стени и тавани от стари вододисперсионни бои.

PACKAGING: 2,5l, 9l, 15lОПАКОВКА: 2,5л, 9л, 15л

White latex paint

For matte surfaces.
Allows for breathing of the wall.
Excellent covering ability and low indicative consumption.
Easy to apply, smoothly and evenly.
High color durability.
Ecologically safe, without emissions. Without solvents and softeners.
Allows for wet towel cleaning.

За матови повърхности.
Позволява  “дишането” на стената.
Отлична покривност при много нисък разход.
Нанася се лесно, гладко и равномерно.
Висока трайност на цветовете.
Екологично безопасна и без емисии; без разтворители и 
омекотители.
Позволява почистване с навлажнена кърпа.

Бяла латексна боя

LATEX PAINT LATEX PAINT

LATEX PAINT

(не се тонира) (not for tinting)

ART. № 2055-00    АРТ. № 2055-00

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой с предварително грундиране  0,110 - 0,135 l/m²

for a single layer application with preliminary priming  0,110 - 0,135 l/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

paintspaints

За матови повърхности.
Микропоресто „дишащо“ крайно покритие.
Гладко и равномерно нанасяне с нисък разход.
Екологично безопасна и без мирис.
Без разтворители и омекотители.

For matte surfaces.
Micro porous “breathing” finishing coat.
Smooth and even application with low indicative consumption.
Ecologically safe, without emissions.
Without solvents and softeners.

White
interior paint

Бяла
интериорна боя

INTERIOR PAINT

It is suitable for application on walls and ceilings for indoors premis-
es. It is applicable for bases such as cement, gypsum mortars and plas-
ters, gypsum boards and many others. It suitable for dwellings, public 
buildings, hotels, shopping malls and others.

Предназначена за боядисване на стени и тавани в закрити 
помещения. Може да се полага върху циментови основи, гипсови 
мазилки и шпакловки, гипсокартон и др. Подходяща за жилища, 
обществени сгради, хотели, търговски центрове и др. 

PACKAGING: 2,5l, 9l, 15lОПАКОВКА: 2,5л, 9л, 15л

INTERIOR PAINT INTERIOR PAINT

(не се тонира) (not for tinting)

ART. № 2054-00    АРТ. № 2054-00

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой с предварително грундиране 0,135 - 0,165 l/m²

for a single layer application with preliminary priming 0,135 - 0,165 l/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

paintspaints

INTERIOR PAINT

High quality water-based interior paint for wet premises. It is de-
signed for interior painting of walls and ceilings in premises with high 
humidity. It is particularly appropriate for public building and spaces 
in the food industry.

Висококачествена, вододисперсионна интериорна боя за влажни 
помещения. Предназначена е за вътрешно боядисване на стени 
и тавани в помещения с висока влажност. Особено подходяща 
за обществени сгради и помещения в хранително-вкусовата 
промишленост. 

High resistance to fungi and bacteria.
Allows for wet towel cleaning.
Vapor permeability.
Excellent adhesion to the base.
Low consumption.
Environmentally friendly.

Висока степен на устойчивост на гъбички и бактерии.
Позволява почистване с навлажнена кърпа.
Паропропускливост.
Отлично сцепление с основата.
Нисък разход.
Екологично чиста.

PACKAGING: 1l, 2,5lОПАКОВКА: 1л, 2,5л,

Paint for humid
premises

Боя за влажни 
помещения

KITCHEN & BATH PAINT KITCHEN & BATH PAINT

KITCHEN & BATH PAINT

(не се тонира) (not for tinting)

ART. № 2053-00    АРТ. № 2053-00

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой с предварително грундиране  0,110 - 0,135 l/m²

for a single layer application with preliminary priming  0,110 - 0,135 l/m²
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Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

It is used as a base before painting walls and ceilings indoors and out-
doors. It can be applied on new and old lime and gypsum-based mor-
tars, concrete, gypsum board, old paint, etc. It is suitable for old build-
ings restoration.

Използва се като основа преди боядисване на стени и тавани на 
открито и закрито. Може да се полага върху нови и стари вароци-
ментови и гипсови шпакловки, бетон, гипсокартон, стара боя и др. 
Подходящ е при ремонт на стари сгради.

Decreases paint consumption and strengthens surface.
Prevents formation of color differences.
High vapor permeability.
Balances absorption of the base.
High moisture resistance.
Improves adhesion of the paint to the base.
Does not contain dissolving agents.

Намалява разхода на боя и заздравява повърхността.
Предотвратява образуването на цветни разлики.
Висока паропропускливост.
Изравнява попиването на основата.
Висока устойчивост на влага.
Подобрява сцеплението на боята с основата.
Не съдържа разтворители.

Primer before 
painting

PACKAGING: 2,5l, 15l:ОПАКОВКА: 2,5l, 15l

Грунд преди 
боядисване

CONSTRUCTION PRIMER CONSTRUCTION PRIMER

CONSTRUCTION PRIMER

ART. № 2050-00    АРТ. № 2050-00

Разходна норма/Indicative consumption

в зависимост от попиваемостта 75 - 240 ml/m2

depending on absorbent ability of the base 75 - 240 ml/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

UNIVERSAL PRIMER UNIVERSAL PRIMER

Concentrate designated for impregnation of mineral bases (cement, 
lime-cement and gypsum plasters and mortars) prior to external and 
internal painting. It is not suitable for impregnation of floors. Prior to 
use it should be obligatorily diluted with water in ratio 1:10.

Концентрат, предназначен за импрегниране на минерални основи 
(циментови, варо-циментови и гипсови мазилки и шпакловки) 
преди външно и вътрешно боядисване. Не е подходящ за 
импрегниране на подове. Преди употреба се разрежда с вода в 
съотношение 1:10.

PACKAGING: 1l, 5lОПАКОВКА: 1л, 5л

Iimpregnates the base with excellent adhesion.
Reduces and balances water absorption.
Penetrates in porous bases.
Decreases indicative consumption of paint.
Strengthens surface, seals the dust.
Resistant to wet friction and washing.

Импрегнира основата с отлично сцепление с нея.
Изравнява попиващата способност на повърхността.
Прониква в порите на основата.
Намалява разхода на боя.
Заздравява повърхността, свързва праха.
Устойчивост на мокро триене и миене.

Universal primer
  Concentrate 1:10

(water based)

Универсален грунд 
Концентрат 1:10
(водоразтворим)

UNIVERSAL PRIMER 1:10

ART. № 2051-00    АРТ. № 2051-00

Разходна норма/Indicative consumption

за 1 слой с предварително грундиране  0,075 - 0,240 l/m²

for a single layer application with preliminary priming  0,075 - 0,240 l/m²
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

Primer with 
fine grit

PACKAGING: 3l, 18l

For non-absorbent and critial bases.
Creates secure contact surface with optimal adhesion.
Resistant to wet friction and washing.
Dries fast.
Does not contain solvent.

Special primer, which bonds contact surface with secure and uniform
distribution of adhesion to all flat, dense, polished and non-absorbent
surfaces. It is particularly recommended when laying coverings over 
old
ceramic linings (tile  over tile) and new concrete over old concrete. For
indoor and outdoor use.

За непопиващи и критични основи.
Създава сигурна контактна повърхност с оптимално сцепление.
Устойчив на мокро триене и миене.
Бързо съхнене.
Не съдържа разтворители.

Специален грунд, създаващ контактна повърхност със сигурно и 
равномерно разпределение на сцеплението към всички гладки, 
плътни, полирани и непопиващи повърхности. Особено се 
препоръчва при полагане на облицовки върху стари керамични 
покрития (плочка върху плочка) и на нов бетон върху стар бетон. 
За вътрешно и външно приложение.

ОПАКОВКА: 3л, 18л

Грунд с фини 
песъчинки

QUARTZ PRIMER

QUARTZ PRIMER QUARTZ PRIMER

ART. № 2044-00    АРТ. № 2044-00

Разходна норма/Indicative consumption

в зависимост от попиваемостта 0,075 - 0,250 ml/m2

depending on absorbent ability of the base 0,075 - 0,250 ml/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

PACKAGING: 1l, 5lОПАКОВКА: 1л, 5л

Contact primer is designated for impregnation of concrete bases pri-
or to application of thin concrete or cement based screeds, gypsum, 
cement and lime-cement based plasters and mortars in order to im-
prove the adhesion between the base and the following layer. 

Контактен грунд предназначен за обработване на бетонови 
основи преди полагане на тънки бетонови или циментови замазки, 
гипсови, циментови и вароциментови мазилки и шпакловки, 
подобрява адхезията между основата и последващия слой.

Отлично сцепление с основата.
Прониква в порите на основата.
Заздравява повърхността.
Свързва праха.
Без разтворители.

Excellent adhesion to the base.
Penetrates in porous bases.
Strengthens the surface.
Seals the dust.
Does not contain solvents.

CONTACT PRIMER

Контактен грунд Contact primer
CONTACT PRIMER CONTACT PRIMER

ART. № 2052-00    АРТ. № 2052-00

Разходна норма/Indicative consumption

в зависимост от попиваемостта 70 - 230 ml/m2

depending on absorbent ability of the base 70 - 230 ml/m2
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Our company WACOL is dedicated to the mission of creating a cutting-edge technology products with application in construction and industry. Using modern 
and innovative approach in production born in two continents, our products are an amazing consolidation of European tradition and American innovation, 
products with guaranteed high quality and competitive prices.

Мисията, на която ние от  WACOL сме посветени, е създаването на свръхвисокотехнологични решения, намиращи приложение в строителството и индустрията. Използвайки съвременен иновативен 
подход в производството, родени на два континента, продуктите ни са едно невероятно съчетание на европейска традиция и американско новаторство, продукти с гарантирано високо качество и 
конкурентни цени.

Приложения Applications

Представяне на продукта Presentation of the product

БЕЛЕЖКИ

Разходна норма/Indicative consumption
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