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SHPATEN FLIESEN клей для облицювання керамічною плиткою, плитами з 
природнього та штучного каменю 25кг. 48 52.16 49.41 47.77

SHPATEN TERMOFLEX клей для плитки термостійкий. Для облицювання 
камінів, печей, димоходів та підлог, що підігріваються, плиткою розміром до 
40×40 см. Можливе використання суміші для мурування конструкцій 
димоходів.

25кг. 48 107.35 101.70 98.31

SHPATEN UNIVERSAL клей універсальний для приклеювання 
полістирольних та мінераловатних плит, влаштування армованого шару 
систем утеплень, облицювання "теплих підлог", вирівнювання стін з 
газобетону, цегли, старих цементно піщаних щтукатурок, облицювання 
керамічною плиткою, гресу, плитами з природнього та штучного каменю, а 
також для виконання мурувальних робіт

25кг. 48 93.96 89.01 86.05

SHPATEN FIX клей для закріплення пінополістирольних і мінераловатних 
плит при влаштуванні систем утеплення 25кг. 48 78.38 74.25 71.78

SHPATEN BLOK клей для піно - та газобетонних блоків 25кг. 48 56.05 53.10 51.33

SHPATEN PERLIT GIPS універсальна суха суміш з вмістом перліту для 
вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, пінобетону, старої штукатурки. Для 
внутрішніх робіт.

30кг. 35 88.35 83.70 80.91

SHPATEN SATEN фінішні суха шпаклювальна суміш для вирівнювання 
бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Для 
внутрішніх робіт.

25кг. 40 91.20 86.40 83.52

SHPATEN STUK штукатурка вапняна для вирівнювання поверхонь з цегли, 
бетону, піно-та газобетону, старої штукатурки. Для внутрішніх та 
зовнішніх робіт.

23кг. 48 71.73 67.95 65.69

SHPATEN REIBEPUTZ штукатурка декоративна "КОРОЇД"  на основі 
білого цементу. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (розмір зерна -2,0 та  
2,5мм.)

25кг. 48 160.55 152.10 147.03

SHPATEN KRATZPUTZ штукатурка декоративна "ШУБА" на основі 
білого цементу. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (розмір зерна - 2мм.) 25кг. 48 252.23 238.95 230.99

SHPATEN MOZAIK GRANITPUTZ M штукатурка декоративна "Мозаїка" 
на природних кольорових заповновачах . Для зовнішніх та внутрішніх робіт. 
(розмір зерна - 1-1,5мм.)

25кг. 18 855.00 810.00 783.00

SHPATEN BASIS суміш для виконання стяжки (товщина шару 30-80мм.) 25кг. 48 51.30 48.60 46.98
SHPATEN BASIS PLUS стяжка для підлоги (товщина шару 20-80мм.) 25кг. 48 47.41 44.91 43.42

5л. 90 53.11 50.31 48.64

10л. 40 89.78 85.05 82.22

1л. 15 22.33 21.15 20.45

5л. 90 93.01 88.11 85.18

SHPATEN KONTAKTBETON тонована адгезійна фарба з крупним 
кварцовим піском для обробки гладких, щільних основ. Для зовнішніх та 
внутрішніх робіт.

7кг. 33 261.25 247.50 239.25

SHPATEN PUTZGRUND фарба ґрунтувальна з кварцовим піском для 
підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних 
штукатурок, гіпсокартонних листів, ДСП, ДВП, QSB, OSB перед нанесенням 
акрилових та мініральних декоративних штукатурок. Можливе тонування. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

14кг. 34 341.05 323.10 312.33

Штукатурки

Суміші  для  підлоги

Грунтовки
SHPATEN UNIGRUND грунтовка уніерсальна для обробки бетонних, 
цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів, ДСП перед їх 
шпаклюванням, фарбуванням чи наклеюванням шпалер (для внутрішніх та 
зовнішніх робіт)
SHPATEN ARM емульсія армувальна для покращення адгезії, підвищення 
міцності, еластичності, тріщиностійкості, водостійкості розчинів 
(рекомендовано додавати до сухих будівельних сумішей).
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