
СУХІ СУМІШІ
TM «KRISTEK» — сучасний вітчизняний бренд, під яким здійснюється 
виробництво сухих будівельних сумішей нового покоління. Високі 
показники якості і широкий асортимент вигідно відрізняють продукцію 
TM KRISTEK від інших виробників.

ПРАЙС ЛИСТ



TM «KRISTEK» - одне з найсучасніших вітчизняних підприємств, яке спеціалізується на 
виробництві сухих будівельних сумішей нового покоління. Продукція включає в себе ряд 

переваг: безпека, легкість в роботі, якість і міцність готового результату, стійкість до 
механічного впливу.

Зараз складно уявити хоч одне будівництво без застосування різноманітних будівельних 
матеріалів, клеїв, сумішей і іншого. Суміші виступають незамінним компонентом в 

будівництві. Щоб заявити про продукцію, як про якісну, досить ознайомитися із її складом.

Про нас

мурувальних робіт;

штукатурних робіт;

кладки гіпсовими блоками;

для кладки керамзитобетонних, 
газобетонних і керамічних блоків;

високоякісного штукатурення стін і 
стель;

створення оштукатурених поверхонь 
ідеальної рівності;

монтажу декоративних гіпсових 
елементів, карнизів і ін .;

Застосовується для наступних видів робіт:

суміші для облаштування підлоги, у тому 
числі підлог із підігрівом;

приклеювання гіпсокартонних листів і 
панелей до бетонних, цегляних, 
газобетонних поверхонь;

для вирівнювання і коригування 
бетонних підлог, стяжок на основі 
мінеральних в'яжучих в цивільному 
будівництві під усі види покриттів, в тому 
числі для підлог з підігрівом.

Переваги TM «KRISTEK»:

Екологічність Висока 
адгезія

Гігроскопічність Легкість у 
використанні

Міцність 
суміші

Власне автоматизоване виробництво, інноваційно-технологічні лінії, складські комплекси і 
служба логістики та сервісу дозволяють оперативно реагувати на ринкові зміни, тримати 

високу марку якості, зміцнюючи довіру споживачів і розвивати широку мережу 
партнерських і клієнтських зв'язків. Ми гарантуємо відповідність якості сумішей вимогам 

діючих стандартів.
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ЦЕМЕНТНІ СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА ШТУКАТУРЕННЯ

Застосування: суміш будівельна суха модифікована на основі 
білого цементу ТМ «KRISTEK» застосовується зовні та всередині 
будівель для мурувальних робіт (товщина шару від 3 до 10 мм) та для 
штукатурних робіт (товщина шару 5-20 мм), по міцних основах, що 
не деформуються.

CS-70W СУМІШ КЛАДОЧНА M 70 (БІЛА)

54 міш

25 кг

Застосування: самовирівнювальна будівельна суміш ТМ «KRISTEK» 
призначена для вирівнювання і коригування бетонних підлог, стяжок 
на основі мінеральних в'яжучих в цивільному будівництві під усі види 
покриттів, в тому числі для підлог з підігрівом всередині приміщень. 
Для внутрішніх робот.

CF-150L САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ПІДЛОГА 

54 міш

25 кг

Застосування: суміш будівельна суха модифікована цементно-
піщана ТМ «KRISTEK» застосовується зовні та всередині будівель 
для мурувальних робіт (товщина шару від 3 до 10 мм), для 
штукатурних робіт (товщина шару 5 - 20 мм), по міцних основах, що 
не деформуються.

CS-100   ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА ШТУКАТУРЕННЯ    

54 міш

25 кг

Застосування: теплоізоляційний  клей для мурування ТМ 
«KRISTEK» застосовується для мурування керамзитобетоном, газо-, 
пінобетоном та керамічними блоками. Товщина шару від 3 до 10 мм. 
Застосовується  для штукатурення стін з чарункових блоків, 
товщина шару 5 - 20 мм. Призначений для внутрішніх та зовнішніх 
робіт.

CS-50T КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТЕПЛИЙ ШОВ

54 міш

25 кг

ЦЕМЕНТНІ СУМІШІ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ
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ГІПСОВІ СУМІШІ

Застосування: Суміш будівельна суха модифікована ТМ «KRISTEK» 
призначена для влаштування міцних стяжок по жорстких основах 
під подальше нанесення самовирівнюючих сумішей; влаштування 
систем водних і електричних «теплих підлог»; ремонту тріщин та 
вибоїн, усунення нерівностей та перепадів основ.

CF-200 СТЯЖКА М 200 АРМОВАНА ДЛЯ 
ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПІДЛОГИ

54 міш

25 кг

Застосування: штукатурна суміш ТМ «KRISTEK» на основі гіпсово-
вапняного в'яжучого застосовується для попереднього 
вирівнювання стель та стін під подальше нанесення фінішних 
шпаклівок або опорядження шпалерами. Використовується по 
поверхнях різного складу всередині приміщень. Для нанесення 
ручним способом.

GP-30H ШТУКАТУРКА ГІПСОВА  ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ 
ТА РЕМОНТУ ПОВЕРХОНЬ

40 міш

30 кг

Застосування: суміш будівельна суха модифікована для монтажу 
на основі гіпсу ТМ «KRISTEK» призначена для приклеювання 
гіпсокартонних листів (ГКЛ) та гіпсових комбінованих панелей (ГКП) 
до бетонних, цегляних, газобетонних поверхонь; для мурування 
гіпсовими блоками. Застосовується для монтажу декоративних 
гіпсових елементів, карнизів та іншого. Для внутрішніх робіт.

GP-8G МОНТАЖНА СУМІШ ДЛЯ ВИРОБІВ  ІЗ ГІПСУ

40 міш

30 кг
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Застосування: застосовується для високоякісного штукатурення 
стін та стель механічним засобом, що забезпечує значну перевагу в 
порівнянні з ручним нанесенням, особливо при великих об'ємах 
робіт. Використовується по поверхнях різного складу всередині 
приміщень. Використовується також для виконання робіт ручним 
способом.

GP-35 ШТУКАТУРКА ГIПСОВА (МЕХАНIЧНЕ НАНЕСЕННЯ)

40 міш

30 кгМеханiчне 

нанесення



ЦЕМЕНТНІ КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Застосування: суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена 
для облицювання стін та підлог керамічною плиткою бетонних, 
цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, що не 
деформуються, всередині та зовні приміщень.

CA-8S   КЛЕЙОВА СУМІШ СТАНДАРТ

54 міш

25 кг
25 

циклів
0,8 mm 
не більше

Застосування: суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена 
для облицювання стін та підлог плиткою з натурального та штучного 
каменю (крім мармуру), керамічною та скляною плиткою бетонних, 
цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, що не 
деформуються, всередині та зовні приміщень.

CA-12G КЛЕЙОВА СУМІШ ПОСИЛЕНА 

54 міш

25 кг

Застосування: суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена 
для облицювання щільних поверхонь які зазнають тимчасову 
деформацію плиткою з натурального та штучного каменю (крім 
мармуру), керамічною та скляною плиткою всередині та зовні 
приміщень.

CA-15U КЛЕЙОВА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА

54 міш

25 кг
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Застосування: суміш будівельна суха модифікована ТМ «KRISTEK»  
призначена для закріплення пінополістирольних, мінераловатних 
плит, та виробів на їх основі у системах зовнішньої теплоізоляції 
фасадів будівель і споруд. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

AP-7 КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

54 міш

25 кг



0 800 330 917

sales@kambio.ua

kristek.ua

65012, Україна, м. Одеса,
Миколаївська дорога, 253
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