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Прирачник за избор на  
нашите производи



www.adesiv.it 

Целта на овој прирачник е да биде инструмент за лесна идентификација 
на употребата на нашите производи, а дава и совети како да се изберат 
производите што се најпогодни како решение на често повторливите 
проблеми на градилиштата.

Тој содржи и рубрика посветена на циклусите на лакирање, којашто се 
темели на нашето искуство.

Во секој случај ви препорачуваме секогаш да ги читате нашите технички 
листови, а доколку нешто не ви е јасно да му се обратите на вашиот овластен 
продавач/дитрибутер.





www.adesiv.it 

„Оној што се одлучил за Adesiv, се одлучил за претпријатие со глобална визија свртено кон иднината и за претпријатие 
што гарантира постојан квалитет. Произведуваме лепила веќе 46 години, а нашиот најмотивирачки предизвик е да се 
усовршуваме секој ден“.

Од 1971 година произведуваме индустриски лепила за градежната и чевларската индустрија и индустријата за хартија.

Нашиот развој и стратегиски избор се темелат од секогаш врз многу јасна мисија и цели: квалитет на производите, 
внимание кон клиентите, почитување на животната средина.

Од 1971 г. па до денес, благодарение на инвестирањето во одделот за истражување и развој и пред сè благодарение 
на изградбата на фабрика со напредна технологија за производство на суровини, постојано напредуваме: го извезовме 
нашиот бренд во повеќе од 45 земји во светот и станавме најдобри на главните пазари во нашата област на работење, 
и тоа пред сè на пазарот на производи за поставување, завршна обработка и одржување на дрвени подови.

Можеме да им понудиме на професионалците што се занимаваат со поставување на подови цел асортиман на решенија 
по мера, секогаш имајќи предвид дека дрвениот под е инвестиција за цел живот и како таков треба се третира со 
крајна почит и внимание.



  ОД 1971 
во Bassano del Grappa

ЛЕПИЛА И ЛАКОВИ ЗА ПАРКЕТ

Понте дељи Алпини Проект на Андреа Паладио, 1569.
Стариот град во Басано дел Грапа
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• Брзо сушење  
• За внатрешна употреба 
• Дебелина до 12mm

• Појачано влакно
• Дебелина од 3 до 50 mm
• Погодно за топли кошулици

• Средство за подобрување 
на слепувањето за 
PAVILAST R - ADECEM 
FIBER

• Еднокомпонентно на база 
на вода 

• Спремно за употреба

Правлива и нерамна 
кошулица за којашто 
е потребна маса за 

израмнување.

Препорачани производи:

ПРАЈМЕРИ и САМОИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ
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ПРАЈМЕРИ и САМОИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ

• Појачано влакно
• Може да се нанесува и врз 

дрвени подлоги
• Погодно за топли кошулици

• Еднокомпонентно со брзо 
сушење  

• На база на вода
• Лесно се нанесува

Брусење на 
површината 
со помош на 
дисковидна 
брусилка со еден 
диск

Препорачана постапка:

Стар керамички 
под за којшто е 

потребно средство за 
самоизрамнување

• Средство за подобрување 
на слепувањето
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Препорачана постапка:

ПРАЈМЕРИ

Стар керамички под врз 
кој сакаме да залепиме 

нов паркет

• Средство за 
подобрување на 
слепувањето за 
стаклени површини и за 
површини покриени со 
керамика

За лепење изберете едно од нашите 
двокомпонентни лепила

Брусење на 
површината 
со помош на 
дисковидна 
брусалка со еден 
диск

*Во случај да има останата влага што доаѓа 
од под постоечката керамика, користете го 
нашиот прајмер  PAVILAST 3C 



PRIMER WB PU PRIMER PA400
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ПРАЈМЕРИ

• Еднокомпонентен
• 100 % полиуретански
• Без мирис
• Не содржи растворувачи
• Брзо сушење 45- 55 минути
• Ефикасна бариера против 

останата влага (макс. 5 – 6%)
• Зацврстувачка моќ

• Еднокомпонентен   
• Високи перформанси 

(зацврстувачка моќ)
• Ефикасна бариера против 

останата влага (макс. 4 – 5%)
• Ја зголемува механичката 

отпорност на површината

ПОЛИУРЕТАНСКИ ПРАЈМЕР

лесно продира
спречува ронење и создава бариера против останата 

влага

Висок степен на продирање*, зацврстува  
зацврстува создава бариера против останата влага

ЗАЦВРСТУВАЧКА СМОЛА 
ПРОТИВ ВЛАГА

бариера против испарување
против останата влага

бариера против испарување
против останата влага

*во комбинација со разредувачот D40



PRIMER PA35
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ПРАЈМЕР

• Еднокомпонентен полиуретански  
• Ефикасна бариера против останата 

влага (макс. 4 – 5%)

ЗАЦВРСТУВАЧКА СМОЛА 
ПРОТИВ ВЛАГА

Проѕирен, погоден за лепење на стари 
дрвени подови кои се одвоиле од 
кошулицата.

Стар дрвен под 
што се одлепува од 

кошулицата



PELPREN PL6 EURO 5

9

ДВОКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА 

• Двокомпонентен
• Високи перформанси (слепување и 

јачина)
• Погоден за сите видови на дрвени 

подови
• Одлично се обработува со шпакла
• Не содржи вода

• Двокомпонентен
• Високи перформанси (слепување и јачина)
• Погоден за сите видови на дрвени подови
• Одлично се обработува со шпакла
• Мошне мало испуштање на испарливи 

органски материи
• Не содржи вода, ниту растворувач

ДВОКОМПОНЕНТЕН 
ЕПОКСИДНО-
ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПАК 
ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ

ДВОКОМПОНЕНТЕН, 
ЕПОКСИДНО-
ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПАК 
ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИСО 
СЛАБО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА



WB MONO MS/LE WB MONO MS
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СИЛАНСКИ ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА

• Идеален за лепење на готови, 
повеќеслојни дрвени подови и подови од 
масивно дрво со мали димензии

• Еднокомпонентен
• 100% MS технологија
• Лесно се чисти
• Не содржи растворувачи
• Не содржи вода

• Погоден за лепење на сите видови на 
дрвени подови

• Еднокомпонентен
• 100% MS технологија
• Високи перформанси
• Лесно се чисти
• Не содржи растворувачи
• Не содржи вода

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН 
ЛЕПАК MS- 
СИЛАНСКИ

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН 
ЛЕПАК MS- 
СИЛАНСКИ



WB MONO MS ADEFLEX MS
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ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛЕПАК MS
Погоден за лепење на дрвени подови и скали, 
подни лајсни и поправки

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН СИЛАНСКИ ЛЕПАК СО 
ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ Погоден е исто така 
за поставување на гредите на подлогата при 
поставување на надворешни подни облоги

• Еднокомпонентен
• 100% MS технологија
• Високи перформанси
• Погоден за лепење на сите видови на 

дрвени подови
• Лесно се чисти

•  Еднокомпонентен лепак спремен за 
употреба 

• 100% MS технологија
• Високи перформанси (лепење)
• Ја подобрува звучната изолација
• Брзо се стврднува

СИЛАНСКИ ЛЕПИЛА



new GOLD LINEnew GOLD LINE
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„Новата линија ’Gold Line‘ е најновото достигнување 
на нашата лабораторија за истражување и развој и го 
претставува најдоброто што можеме да го понудиме во 
асортиманот на производи за поставување паркет, во 
смисла на перформанси, екологија и амбалажа“.



MS GOLD FLEX EURO GOLDMS GOLD FLEX
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New GOLD LINE

• Еднокомпонентен
• 100% MS технологија
• Високи перформанси
• Висока почетна лепливост
• Погоден за лепење на сите видови на дрвени 

подови
• Не содржи изоцијанат, ниту амини
• Не содржи растворувачи
• Ниско испуштање на испарливи органски 

материи

• Двокомпонентен
• Високи перформанси (слепување и јачина)
• Погоден за сите видови на дрвени подови
• Одлично се обработува со шпакла
• Добро се задржува во фазата на нанесување
• Мошне мало испуштање на испарливи 

органски материи

СИЛАНСКИ 
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН 
ЛЕПАК MS 
СО ВИСОКИ 
ПЕРФОРМАНСИ

СИЛАНСКИ ЕПОКСИДНО-
ПОЛИУРЕТАНСКИ 
ДВОКОМПОНЕНТЕН 
ЛЕПАК ЗА ДРВЕНИ 
ПОДОВИ СО СЛАБО 
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ЕПОКСИДНО – ПОЛИУРЕТАНСКИСИЛАНСКИ
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Совет

Нашите двокомпонентни и силански лепила се погодни за 
лепење на топли и ладни подови*

следејќи ги правилата за поставување на топли подови



FUGASTOP
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Заптивно средство

СПЕЦИЈАЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО 
ЗА ПАРКЕТ И ЛАМИНАТНИ ПОДОВИ

Еднокомпонентно заптивно средство 
на акрилна база, може да се мазни, без 
мирис, може да се премачка со лак, не 
содржи растворувачи.
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Комплетна линија на производи осмислена и изработена со помош на професионалци 
со цел да ги задоволи потребите што ги наметнува убавиот паркет. Од разни лесно 
нанесливи основни премази за лакирање преку еднокомпонентни и двокомпонентни 
лакови до најновите производи: висококвалитетни лакови на база на вода со мат 
или ултрамат ефект. Верувајте му на ADESIV; со нашите лакови, подовите ќе добијат 
нов изглед. 

ЛАКОВИ

За идеален резултат, ви 
препорачуваме да нанесите 
2 слоја од основниот премаз 
+ 1 слој лак.ТЕХНИЧКО 

УПАТСТВО



FILLER PLUS

LEGASTUCCO L100
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ИСПОЛНУВАЊЕ

• Еднокопонентна
• Без мирис
• На база на вода
• Добра моќ на исполнување
• Може да се лакира со лакови на база на 

вода или растворувач

• Еднокомпонентна
• Без мирис
• Високи перформанси (способност за 

полнење)
• Брзо се шмиргла
• Може да се лакира со лакови на база на 

вода или растворувач

ВРЗУВАЧКА СМОЛА НА БАЗА НА ВОДА 
ЗА ГЛЕТУВАЊЕ НА ДРВЕНИ ПОДОВИ

ВРЗУВАЧКА СМОЛА НА БАЗА НА 

РАСТВОРУВАЧ ЗА ГЛЕТУВАЊЕ НА 
ДРВЕНИ ПОДОВИ



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Завршна 
обработка:
Мат
Полусјај
Сјај

Завршна 
обработка:
Ултрамат

ЦИКЛУС НА ВОДА

ПОЛИУРЕТАНСКИ 
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН 

ПРЕМАЗ ЗА ЛАКИРАЊЕ, УЛТРА МАТ
НА БАЗА НА ВОДА

АКРИЛНО-ПОЛИУРЕТАНСКИ 
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛАК

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛАК 
СО ПРИРОДЕН ЕФЕКТ

Забелешка: овој основен премаз за лакирање може 
да се користи и сам, доколку се нанесат 3 слоја.



(2 x) (1 x)
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Завршна 
обработка
Ултрамат

За природен ефект 
За места со СРЕДНО ПЕШАЧКО ОПТОВАРУВАЊЕ

ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН 
ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА БАЗА НА ВОДА 

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛАК 
СО ПРИРОДЕН ЕФЕКТ

ЦИКЛУС СО ВОДА



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Завршна 
обработка:
Мат Полумат 
Полусјај Сјај

Завршна 
обработка:
Ултрамат

ЦИКЛУС СО ВОДА

За природен ефект 
На места со ГОЛЕМО ПЕШАЧКО ОПТОВАРУВАЊЕ

ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК 
НА БАЗА НА ВОДА

ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК 
НА БАЗА НА ВОДА

ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН 
ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА БАЗА НА ВОДА 



(2 x) (1 x)
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За природен ефект 
На места со ГОЛЕМО ПЕШАЧКО ОПТОВАРУВАЊЕ

Завршна 
обработка:
Мат
Полумат

МЕШАН ЦИКЛУС

Доколку сакате да користите основен премаз на база на 
растворувач + лак на база на вода

ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК 
НА БАЗА НА ВОДА

ДВОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА 
БАЗА НА РАСТВОРУВАЧ



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Завршна 
обработка:
Мат
Полусјај
Сјај

Завршна 
обработка:
Сатен

ЦИКЛУС СО РАСТВОРУВАЧИ

Доколку сакате да користите циклус со  
основен премаз и лакови на база на растворувач

ДВОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА 
БАЗА НА РАСТВОРУВАЧ

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛАК НА БАЗА НА 
РАСТВОРУВАЧ

ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК НА БАЗА НА 
РАСТВОРУВАЧ
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Доколку сакате да користите циклус со  
основен премаз и лакови на база на растворувач

РАЗРЕДУВАЧИ - ЗАБАВУВАЧИ

• Се препорачува да се користи кога сакаме 
лаковите на база на растворувач да бидат 
подолго време отворени

• Идеален за летни климатски услови
• Препорачан раствор: 3/8%

• Се препорачува да се користи кога 
сакаме лаковите на база на вода да бидат 
подолго време отворени

• Идеален за летни климатски услови
• Препорачан раствор: 5/10 %

РАСТВОРЛИВ РАЗРЕДУВАЧ - 
ЗАБАВУВАЧ

РАЗРЕДУВАЧ -ЗАБАВУВАЧ



White Grey

Neutral Cognac

Teak Wenghè

PAVIOLIO 25 WB
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МАСЛА ВО БОЈА ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ

• Еднокомпонентно
• Одлични резултати на обојување и впивање во дрвото
• Погодно за сите видови на дрво
• Ефикасно ја одбива водата
• Добра отпорност на газење
• Може да се премачка со лак: со циклус на лакирање што го 

препорачува Adesiv



(1 x) (1 x) (1 x)
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ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН ПРЕМАЗ
Основен премаз на база на растворувач 
кој се препорачува за подобрување на 

слепувањето на следниот лак

МАСЛО ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ ВИСОКООТПОРЕН ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК 
НА БАЗА НА ВОДА Мат - полумат - полусјај - сјај

Погледнете го 
циклусот на 
нанесување

КОМПЛЕТЕН ЦИКЛУС ЗА МАЧКАЊЕ СО МАСЛО + ЗАШТИТА СО ЛАК НА БАЗА НА ВОДА
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СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

ХРАНЛИВО СРЕДСТВО 
ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДРВЕНИ 
ПОДОВИ ПРЕМАЧКАНИ СО 

МАСЛО

САМОСЈАЈНО СРЕДСТВО 
ЗА ПОЛИРАЊЕ НА 
ЛАКИРАН ПАРКЕТ

НЕУТРАЛНO СРЕДСТВО ЗА 
ЧИСТЕЊЕ

МАТ- СРЕДСТВО ЗА 
ПОЛИРАЊЕ НА ЛАКИРАН 

ПАРКЕТ

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И 
ОСВЕЖУВАЊЕ

Грижата за паркетот значи гаранција за 
долговечност и пријатен изглед на паркетот, 
освен тоа чувството на чистота и хигиена го 
прави пријатен секој амбиент. Поаѓајќи од овој 
принцип, ADESIV разви линија на производи 
за нега и одржување коишто ги задоволуваат 
секојдневните и повремените потреби.



27

ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА ЗА НАДВОРЕШНИ ПОДОВИ

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И 
ОСВЕЖУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ 
ПОДОВИ

СРЕДСТВО ЗА ИМПРЕГНАЦИЈА

• Спречува појава на сивило
• Еднокомпонентно 
• Освежувачко и регенеративно дејство

Средство за импрегнација на база 
на растворувач затретирање и 
заштита на надворешни дрвени 
подови.



Adesivi per pavimenti LVT e PVC

ADETAC S

PELPREN PL6-G
28

МНОГУ СИЛЕН АКРИЛЕН ЛЕПАК

ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛЕПАК ЗА 
ТЕКСТИЛНИ, ЕЛАСТИЧНИ
И СПОРТСКИ ПОДОВИ

Пред поставувањето
ОТСТРАНЕТЕ ГО 

ВОСОКОТ ОД ПОДОТ И 
НАПРАВЕТЕ ГО ПОДОТ 

РАПАВ

• Акрилен еднокомпонентен
• Висока моќ на лепливост
• Висока почетна лепливост
• Само за внатрешна 

употреба

• Двокомпонентен епоксидно-
полиуретански

• Висока моќ на лепливост
• Голема издржливост и еластичност
• За надворешна и внатрешна употреба

Впивливи и 
невпивливи подови

Впивливи подови 
(како цемент, 

самоизрамнувачки 
подови ...)

ЛЕПИЛА ЗА LVT И PVC И ЕЛАСТИЧНИ ПОДОВИ
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ПОГОДЕН И ЗА СПОРТСКИ ПОДОВИ и СИНТЕТИЧКА 
ТРЕВА

• Двокомпонентен епоксидно-полиуретански
• Висока моќ на лепливост
• Голема издржливост и еластичност
• За надворешна и внатрешна употреба
• Погоден за впивливи и невпивливи подови

ЛЕПИЛА ЗА LVT И PVC И ЕЛАСТИЧНИ ПОДОВИ



  SINCE 1971  
 glues and varnish for parquet
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