
Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
2 л (8) 240 23,00 19,10
5 л 120 46,50 38,70

10 л 60 78,50 65,40

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
2 л (8) 240 30,00 24,70
5 л 120 62,00 51,60

10 л 60 108,00 90,00

Грунт глибокопроникний універсальний

Грунтуюча емульсія глибокопроникаюча ANSERGLOB EG 58 застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт при грунтуванні сильновсмоктуючих і 
слабковсмоктуючих мінеральних основ: гіпсових, гіпсокартонних, цементних, цементно-вапняних та інших основ, а також для зовнішніх робіт, при грунтуванні 
нових основ, міцних основ, основ які не є сильновбираючими: цементних, цементно вапняних і т.і. Проникаючи глибоко в основу, грунтуюча емульсія зміцнює її та 
покращує адгезію клею, штукатурки, фарби та інших покриттів, вирівнює водопоглинання, знижує всмоктуючу здатність пористих основ, скорочує витрату фарби 
або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основи, зв'язує пил. Плівка після висихання прозора.

EG 58 Грунт глибокопроникний універсальний

EG 60 UNIGRUNT
Грунтуюча емульсія глибокопроникаюча ANSERGLOB EG 60 UNIGRUNT застосовується для підготовки сильновсмоктуючих мінеральних основ: гіпсових, 
гіпсокартонних, цементних, цементно-вапняних та інших основ. 
Проникаючи глибоко в основу, грунтуюча емульсія зміцнює її, покращуючи при цьому адгезію клею, штукатурки, фарби та інших покриттів, вирівнює 
водопоглинання, знижує всмоктуючу здатність пористих основ, скорочує витрату фарби або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основ, зв'язує 
пил. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Плівка після висихання прозора.

Витрати
0,15 - 0,16 л/м2

Витрати

EG 61 UNIGRUNT КОНЦЕНТРАТ Грунт глибокопроникний універсальний

0,15 - 0,16 л/м2
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Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л (10) 560 76,00 63,40
5 л 120 354,00 295,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
2 л (8) 240 48,60 40,50
5 л 120 107,00 89,30

10 л 60 196,30 163,60

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
5 л 90 191,50 159,60

10 л 44 359,00 298,80
19 л 24 614,00 526,20
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Витрати
0,15 - 0,16 л/м2

Витрати
0,2 - 0,4 л/м2

Адгезійна емульсія
Адгезійна емульсія (грунт - фарба) акрилова ANSERGLOB EG 62 Quartzgrunt наноситься на мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні і цементно-піщані 
штукатурки, цегла і гіпсові поверхні та інші.) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші.) з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також спрощення 
виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 Quartzgrunt застосовується для створення контактних шарів на 
щільних, гладких і слабковсмоктуючих поверхнях (бетон, силікатна цегла та інші.) і поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопоглинання (керамограніт, скло, 
глазурована плитка та інші.). Використовується в фасадних системах скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації фасадів на зимовий період. 
Тонується за системою ColorSystem. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових декоративних штукатурках. Адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 
Quartzgrunt можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Адгезійна емульсія (грунт-фарба) силіконова ANSERGLOB EG 62 Silicone наноситься на мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні і цементно-піщані штукатурки, 
цегла і гіпсові поверхні та інші) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші) з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також спрощення виконання робіт з 
нанесення силіконових і мінеральних декоративних штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 застосовується для створення контактних шарів на щільних, 
гладких і слабковбираючих поверхнях (бетона, силікатна цегла та інші) і поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопоглинання (керамограніт, скло, 
глазурована плитка та інші.). Використовується в фасадних системах скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації фасадів на зимовий період. 
Тонується за системою ColorSystem. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових, силіконових і мінеральних штукатурках. Адгезійну емульсію 

EG 62 SILICONE QUARTZ-GRUNT Адгезійна емульсія

EG 62 ACRYL QUARTZ-GRUNT

Витрати

Грунтуюча емульсія глибокопроникаюча ANSERGLOB EG 61 UNIGRUNT - концентрат, застосовується в співвідношенні 1:6 - при внутрішніх і зовнішніх роботах для 
ґрунтування сильновсмоктуючих основ; 1:10 - для внутрішніх робіт при грунтуванні сильновсмоктуючих мінеральних основ, а також для зовнішніх робіт, при 
грунтуванні нових основ, міцних основ, основ які не є сильновбираючими; 1:12 - при внутрішніх роботах для основ які не є сильновсмоктуючими . Проникаючи 
глибоко в основу, грунтуюча емульсія зміцнює її, покращуючи при цьому адгезію клею, штукатурки, фарби та інших покриттів, вирівнює водопоглинання, знижує 
всмоктуючу здатність пористих основ, скорочує витрату фарби або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основ, зв'язує пил. Плівка після висихання 
прозора.

Грунтуюча емульсія глибокопроникаюча ANSERGLOB EG 69 GRUNT BIOSTOP, призначена для запобігання появи грибків, лишайників, моху та інших мікроорганізмів 
на сильновсмоктуючих мінеральних поверхнях, таких як цементні, вапняні, цементно-вапняні штукатурки та інші основи. Проникаючи глибоко в основу, грунтуюча 
емульсія зміцнює її та покращує адгезію із наступними покриттями, вирівнює водопоглинання, знижує всмоктуючу здатність, підвищує вологостійкість і 
атмосферостійкість покриття, скорочує витрату фарби або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основи, зв'язує пил. Застосовується для внутрішніх 
і зовнішніх робіт. Плівка після висихання прозора. На заражених поверхнях грунтуюча емульсія ANSERGLOB EG 69 GRUNT BIOSTOP використовується тільки після 
застосування емульсії ANSERGLOB ES 65.
Грунтуюча емульсія ANSERGLOB EG 69 GRUNT BIOSTOP екологічно безпечна.

EG 69 GRUNT BIOSTOP Грунт біоцидний глибокопроникний

0,15 - 0,16 л/м2

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
5 л 90 307,80 256,50

Витрати
0,2 - 0,4 л/м2

Тонується за системою ColorSystem. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових, силіконових і мінеральних штукатурках. Адгезійну емульсію 
ANSERGLOB EG 62 можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт. Особливо рекомендується для поверхонь, вимагаючих доброї паропроникності і 
водовідштовхувальних властивостей.



10 л 44 576,00 480,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л (10) 560 23,10 19,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л (10) 560 30,20 25,20
5 л 120 118,10 98,40

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л (10) 560 43,50 36,00

Лак акриловий ANSERGLOB ES 86 STONE, призначений для нанесення на поверхні, виконані з мозаїчної штукатурки ANSERGLOB, цегли, гіпсових, цементних 
поверхонь, шиферу, черепиці, декоративного природнього та штучного каміння, декоративних штукатурок всередині і зовні будівель (в тому числі цоколів), з 
метою поліпшення декоративних властивостей поверхні, захисту основи від механічних і біологічних пошкоджень, а також забруднень. Лак акриловий ANSERGLOB 

Витрати
0,1 - 0,2 л/м2

Емульсія для видалення висолоутворень ANSERGLOB ES 67 SALTSTOP- універсальний очисник використовується для видалення з поверхні стін цементних і вапняних 
нальотів, слідів корозії металу (іржі), висолів і атмосферних забруднень. Принцип дії заснований на розчиненні солей і різних забруднень за допомогою кислот з 
подальшим видаленням водою. Застосовується для очищення фасадів з цегли, натурального каменю (вапняк, піщаник), штукатурки, бетону від сольових 
відкладень, виступаючих на поверхню в результаті міграції солей з товщи стіни при випаровуванні вологи, атмосферних забруднень і від розчинних плям. 
Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Берегти від контакту з металевими виробами.

ES 86 STONE Лак акрилоий

Емульсія гідрофобізуюча ANSERGLOB ES 66 WATERSTOP - універсальний водовідштовхувальний засіб, забезпечує ефективний захист стін від намокання і 
зволоження при потраплянні на них атмосферних опадів. В результаті даної пропитки на поверхні будівельних конструкцій утворюється захисний шар, який 
запобігає потраплянню всередину вологи, при цьому стіни будівель зберігають паропроникність, що важливо для житлових приміщень. Ефективна для надання 
водовідштовхувальних властивостей сильнолужним основам: цеглі, кераміці, бетонним конструкціям, оштукатуреним мінеральним поверхням, пористим породам 
з натурального каміння (вапняк, піщаник). Рекомендується для захисту поверхні міжплиткових швів глазурованої плитки (вік 7 діб). Колір плівки після висихання - 
прозорий. Підходить як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. Не призначений для слабковбираючих поверхонь, синтетичних фарб, захисту поверхонь з 
полімерних покриттів (штукатурка, шпаклівка, фарби і т.д.). Не застосовувати для поверхонь, схильних до механічних впливів, і для захисту будівельних конструкцій 
від дії води.

Витрати
0,15 - 0,30 л/м2
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ES 67 SALTSTOP Емульсія для видалення висолоутворень, цементних і вапняних нальотів та іржі

ES 66 WATER STOP Емульсія гідрофобізуюча

ES 65 BIOSTOP Емульсія протигрибкова
Емульсія протигрибкова ANSERGLOB ES 65 ВIOSTOP призначена для видалення грибків, лишайників, моху, дріжджів та інших мікроорганізмів, застосовується на 
мінеральних поверхнях, таких як цементні, вапняні, цементно-вапняні основи, покриття з клейових і емульсійних фарб та інші. Емульсія протигрибкова ANSERGLOB 
ES 65 ВIOSTOP є готовим до застосування водним розчином активних речовин, які володіють сильновираженоюбіоцидною дією. Проникаючи глибоко в основу, 
ANSERGLOB ES 65 ВIOSTOP знезаражує і дезинфікує поверхню. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Екологічно безпечна.

Витрати
0,1 - 0,2 л/м2
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Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л (10) 560 69,00 57,60
5 л 120 311,00 259,20

Розчинення Використання в г/м2 Використання в кг/м3 Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1:4 200-250 38-47,5 1 кг (12) 432 64,00 53,40

5 кг 90 295,00 246,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 81,00 67,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 101,00 84,00

25 кг (зима 0 С) 42/48 103,70 86,40

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова

метою поліпшення декоративних властивостей поверхні, захисту основи від механічних і біологічних пошкоджень, а також забруднень. Лак акриловий ANSERGLOB 
ES 86 після висихання утворює однорідну еластичну, високоміцну, прозору плівку, підсилює малюнок, надає гідрофобізуючі властивості поверхні, збільшує термін 
служби, полегшує догляд за покриттям. Лак стійкий до ультрафіолетового випромінювання, вологи і миючих засобів, не містить органічних розчинників. Екологічно 
безпечний.

Чотирьохфункціональний захист для дерева DEIMOS, рекомендовано для захисту дерева і деревоподібної продукції проти вогню, лісових комах, грибків, цвітіння. 
Для внутрішнього та зовнішнього використання. У випадках застосування до зовнішніх елементів, необхідно додатково захищати поверхню гідрофобною 
продукцією, наприклад такою як лак або фарба. Колір прозорий, зелений або коричневий.
Термін та умови експлуатації: 
Не менше 2-х років – для зовнішніх поверхонь; 
Не менше 3-х років – для зовнішніх поверхонь (під дахом); 
Не менше 5 років – для внутрішніх поверхонь ( у закритих приміщеннях); 
Не менше 15 років – для будь-яких поверхонь, захищених додатково вологостійким покриттям.

DEIMOS Засіб для захисту деревини (безбарвний, зелений, коричневий)

Витрати
0,15 - 0,2 л/м2
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Суміш клейова і армуюча
Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB ВСХ 40 призначена для улаштування гідрозахисного шару, а також для приклеювання пінополістиролу і жорстких 
мінераловатних плит на поверхні з бетону, цегли, пінобетону, цементно-піщаної, цементно-вапняної, гіпсової штукатурки та інші мінеральні основи. Клейову суміш 
можна використовувати всередині і зовні будинків у виробничих і житлових приміщеннях. Гідрозахисний шар може служити основою під опорядження фінішними 
декоративними штукатурками і шпаклівками ANSERGLOB.

BCХ 30 UA-STANDART Суміш клейова для для облицювання керамічної плитки
Суміш клейова ANSERGLOB BCX 30 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних або цементно-вапняних, а також гіпсових 
недеформованих поверхонь, керамічною, бетонною плиткою та штучним каменем розмірами не більше 300х300 мм і водопоглинанням більше 1%. Клей можна 
використовувати всередині і зовні виробничих і житлових будівель.
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Армуючий шар - 4-5 кг/м2
Витрати

Витрати
Пінополістерол - 4,5-5 кг/м2; Мінераловата - 5-7 кг/м2

Суміш клейова для теплоізоляції
Суміш клейова ANSERGLOB ВСХ 39 для теплоізоляції, призначена для приклеювання пінополістиролу і жорстких мінераловатних плит на поверхні з бетону, цегли, 
пінобетону, цементно-піщаної, цементно-вапняної, гіпсової штукатурки та інші мінеральні основи. Клейову суміш можна використовувати всередині і зовні 
будівель, у виробничих і житлових приміщеннях, на терасах і балконах.

BCХ 40

Пінополістерол - 4,5-5 кг/м2; Мінераловата - 5-7 кг/м2;

Витрати (при товщині 1 мм) Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 59,00 49,80
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BCХ 33 EURO-STANDART Суміш клейова для облицювальної плитки
Суміш клейова ANSERGLOB BCX 33 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних або цементно-вапняних, а також гіпсових 

Витрати (при товщині 1 мм)
1,3 кг/м2



Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 71,50 59,40

25 кг (зима 0 С) 42/48 71,50 59,40

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 94,50 78,60

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 138,50 115,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 148,50 123,60

BCХ 46 (БІЛА) Суміш клейова еластифікована для мармуру та мозаїки
Суміш клейова еластифікована ANSERGLOB BCX 46 для мармуру та мозаїки, призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання бетонних, цегляних, 
цементно-вапняних, цементно-піщаних поверхонь, а також поверхонь, що піддаються періодичним деформаціям (атмосферним впливам і динамічним 
навантаженням) плитами з мармуру та інших світлих порід каменю, а також скляними і мозаїчними плитками, і плитками розміром більше ніж 300 х 300 мм. 

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 34 для керамограніту, призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних або цементно-вапняних, а також 
гіпсових недеформованих поверхонь, монолітних підлог керамічною, бетонною плиткою та штучним каменем, а також плиткою з водопоглинанням менше 1% 
(керамограніт), в тому числі підлогових плиток великого формату. Клей можна використовувати всередині і зовні виробничих і житлових будівель, на терасах, 
балконах. Можливе застосування в системах підлог з водяним і електричним опаленням.

BCХ 35 Суміш клейова для камінів та печей
Суміш клейова ANSERGLOB BCX 35 призначена для облицювання камінів та печей, а також вертикальних поверхонь усіма видами плиток з природнього, штучного і 
литого каменю (крім мармуру), а також бетонних, керамічних облицювальних плиток розмірами не більше ніж 400х400 мм. Клейова суміш ANSERGLOB BCX 35 
призначена для використання всередині і зовні будівель.

Витрати (при товщині 1 мм)
1,3 кг/м2

BCХ 44 TOTAL Суміш клейова еластифікована
Суміш клейова ANSERGLOB BCX 44 ТОТАL еластифікована призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання поверхонь, що піддаються періодичним 
деформаціям (атмосферним впливам і динамічним навантаженням), усіма видами плиток з природнього, штучного і литого каменю (крім мармуру), а також 
бетонною, керамічною та скляною непрозорою плиткою розмірами більше ніж 300х300 мм. Клейова суміш може застосовуватися для облицювання басейнів і 
резервуарів, підігріваємих і монолітних підлог, експлуатуємих покрівель, терас, бетонних, цегляних, кам'яних, азбестоцементних і міцних поверхонь. Можливе 
застосування в системах підлог з водяним і електричним опаленням. Клейова суміш може використовуватися для кріплення теплоізоляційних плит з 
пінополістиролу, поліуретану, мінеральної вати. Клейова суміш ефективна при облицюванні поверхонь без видалення старої плитки, методом «плитка на плитку».

Витрати (при товщині 1 мм)
1,3 кг/м2

Витрати (при товщині 1 мм)
1,3 кг/м2
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BCХ 34 Суміш клейова для керамограніту

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 33 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних або цементно-вапняних, а також гіпсових 
недеформованих поверхонь, монолітних підлог, керамічною, бетонною плиткою та штучним каменем розмірами не більше 400х400 мм і водопоглинанням більше 
1%. Клей можна використовувати всередині і зовні виробничих і житлових будівель, на терасах, балконах.

Витрати
1,3 кг/м2

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 193,00 160,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1 кг (8) 288 42,00 34,80
3 кг 132 92,50 76,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
50 г (15) 150 11,50 9,60

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 61,50 51,00,
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Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення
Суміш штукатурна стартова цементно-вапняна сіра ANSERGLOB ВСТ 21 призначена для машинного, а також ручного “традиційного” нанесення штукатурного шару 
на міцні недеформовані основи з важкого бетону, шлако– и керамзитобетону, пиляного каменю–черепашняку, керамічної і силікатної цегли, а також ніздрюватих 
ВСТ 21

Витрати (при товщині 1 мм)
1,3 кг/м2

Fuga Суміш затирочна еластична біла
Суміш затирочна еластична ANSERGLOB Fuga тонована призначена для заповнення швів між облицювальними плитками з кераміки, каменю, керамограніта, скла, 
мармуру укладеними на міцну основу, схильну до періодичної деформації (тепла підлога та інші), а також інтенсивному періодичному впливу води (душові, 
басейни, ванні кімнати тощо). Застосовується всередині і зовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях. Має антигрибковий ефект. Суміш затирочна 
еластична ANSERGLOB Fuga біла використовується як в базовому білому кольорі, так і спільно з тонуючим пігментом ANSERGLOB.

Суміш штукатурна стартова ANSERGLOB ВСТ 20 цементно-вапняна сіра, призначена для виконання основного вирівнюючого штукатурного шару на міцних 
недеформуємих основах з важкого бетону, шлако– і керамзитобетону, пиляного каменю–черепашняку, керамічної і силікатної цегли та інших матеріалів (крім 
ніздрюватого бетону). Суміш штукатурна стартова ANSERGLOB ВСТ 20 може застосовуватись всередині і зовні будівель, у виробничих і житлових приміщеннях. 
Виконана штукатурка є хорошою основою для нанесення фінішних тонкошарових покриттів з цементних, гіпсових або акрилових композицій.

ТОНУЮЧИЙ ПІГМЕНТ Для затирочної суміші FUGA
Тонуючий пігмент для затирочної суміші FUGA призначений для додавання до складу суміші FUGA з метою надання затирці пеного кольору.

Еластичний водостійкий шов до 8 мм

ВСТ 20 Суміш штукатурна стартова цементно-вапняна сіра

навантаженням) плитами з мармуру та інших світлих порід каменю, а також скляними і мозаїчними плитками, і плитками розміром більше ніж 300 х 300 мм. 
Клейова суміш може використовуватися для облицювання басейнів і резервуарів, підігріваємих і монолітних підлог, експлуатуємих покрівель, терас. Клейова суміш 
ефективна при облицюванні поверхонь без видалення старої плитки, методом «плитка на плитку».

Витрати (при товщині 1 мм)
1,6 кг/м2

Еластичний водостійкий шов до 8 мм
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Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 70,00 57,60

Витрати
1,3 кг/м2СУМ
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на міцні недеформовані основи з важкого бетону, шлако– и керамзитобетону, пиляного каменю–черепашняку, керамічної і силікатної цегли, а також ніздрюватих 
бетонів (пінобетон, газобетон, газосилікат і т.д.). 
Суміш штукатурна стартова ANSERGLOB ВСТ 21 може застосовуватись всередині і зовні будівель, у виробничих і житлових приміщеннях. Виконана штукатурка є 
доброю основою для нанесення фінішних тонкошарових покриттів з цементних, гіпсових або акрилових композицій.



25 кг (зима 0 С) 42/48 72,70 60,60

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 94,00 78,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
15 кг 64/80 166,00 138,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
20 кг 42/48 133,90 111,60

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1,5 кг (12) 432 33,50 27,70
5 кг 132 98,50 81,90

17 кг 44 294,00 244,80
30 кг 24 496,80 414,00

ШПАКЛІВКА ФІНІШНА АКРИЛОВА Шпаклівка фінішна акрилова для внутрішніх робіт

Суміш штукатурна ANSERGLOB ВСТ 22 фінішна сіра- дрібнозерниста суха суміш з високою пластичністю призначена для виконання остаточного тонкошарового 
високоякісного опоряджування на всіх видах мінеральних недеформуємих основ, а також основах з штукатурного розчину ANSERGLOB BCT 20 або іншого 
аналогічного розчину. Ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів на поверхні основи глибиною до 5 мм. Суміш штукатурна фінішна сіра 
ANSERGLOB ВСТ 22 може застосовуватися всередині і зовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях, а також в умовах підвищеної вологості. 
Рекомендується для опоряджування фасадів та інтер'єрів із створенням різних фактур.

Суміш штукатурна фінішна сіра

ВСТ 25 Шпаклівка фінішна біла
Шпаклівка фінішна біла ANSERGLOB ВСТ 25 - суміш з високою пластичністю, призначена для виконання остаточного тонкошарового високоякісного опоряджування 
всіх видів мінеральних недеформуємих основ. Ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів на поверхні основ глибиною до 3 мм. Шпаклівка 
фінішна ANSERGLOB ВСТ 25 застосовується всередині і зовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях, а також в умовах підвищеної вологості. 
Рекомендується для декоративного опоряджування фасадів та інтер'єрів із створенням різних фактур, має високий ступінь білизни.

ВСТ 27

Шпаклівка фінішна акрилова ANSERGLOB для внутрішніх робіт призначена для шпаклювання і фінішної підготовки мінеральних основ, таких як цементно-піщані і 
цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%), а також 
гіпсокартонних плит і т.д. Шпаклівка фінішна акрилова ANSERGLOB для внутрішніх робіт особливо рекомендується для поверхонь які мають низьку міцність і високу 
всмоктуючу здатність. Не використовується на дерев'яних поверхнях.

Шпаклівка фінішна світло-сіра ANSERGLOB ВСТ 27 - суміш з високою пластичністю призначена для виконання остаточного тонкошарового високоякісного 
опоряджування всіх видів мінеральних недеформуємих основ. Ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок і інших дефектів на поверхні основ глибиною до 4 
мм. Суміш шпаклювальна фінішна ANSERGLOB ВСТ 27 застосовується всередині і зовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях, а також в умовах 
підвищенної вологості. Рекомендується для декоративного опоряджування фасадів і інтер'єрів зі створенням різних фактур.

Шпаклівка фінішна світло-сіра

Витрати
1,5 кг/м2
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Витрати (при товщині 1 мм)
1,4 кг/м2

Витрати (при товщині 1 мм)
1,4 - 1,5 кг/м2

Витрати (при товщині 1 мм)
1,4 - 1,5 кг/м2

ВСТ 22

30 кг 24 496,80 414,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 54,00 45,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 60,50 50,40

25 кг (зима 0 С) 42/48 65,00 54,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 73,50 61,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг (білий) 01 42/48 115,20 96,00

25 кг (жовтий) 02 42/48 121,00 100,80
25 кг (сірий) 03 42/48 74,90 62,40

25 кг (графітовий) 04 42/48 141,10 117,60
25 кг (червоний) 05 42/48 144,00 120,00
25 кг (помаранч) 06 42/48 191,50 159,60

25 кг (коричневий) 07 42/48 158,40 132,00
25 кг (шоколад) 08 42/48 158,40 132,00

Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів ANSERGLOB ВСМ 15 призначена для зведення зовнішніх та внутрішніх стін, захисних 
огороджень, колодязів, колон, арок, склепінь і т.д. клінкерною, керамічною, силікатною цеглою, блоками зі штучного каменю та іншими матеріалами з низьким 
водопоглинанням (3-8%). Дозволяє одночасно виконувати кладку та формування швів стін або покриттів. За рахунок високої адгезії до основи забезпечується 
монолітність, висока міцність і жорсткість зведених конструкцій. Суміш ANSERGLOB ВСМ 15 містить добавки які обмежують появу солей на поверхні розчину. 
Випускається 8 базових кольорів.

BCM 12

Суміш мурувальна ANSERGLOB ВСМ 10 призначена для зведення стін з керамічної і силікатної цегли, бетонних, шлакобетонних блоків, бутового каменю, а також 
для кладки стін підвалів і фундаментів. Мурувальна суміш характеризується високою пластичністю і зручна у використанні.

1,4 - 1,5 кг/м2

BCM 10 Суміш мурувальна

Витрати (при товщині 1 мм)
1,5 кг/м2

Витрати (при товщині 1 мм)
1,5 кг/м2

Суміш для мурування і шпаклювання стін з ніздрюватого бетону
Суміш ANSERGLOB ВСМ 12 для мурування і шпаклювання стін з ніздрюватого бетону, призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін блоками з 
теплоізоляційних ніздрюватих бетонів, таких як газобетон, пінобетон, газосилікат і т.д. Застосовується для приклеювання теплоізоляційних панелей з ніздрюватого 
бетону до бетонних і цегляних основ. За рахунок високої адгезії до основи забезпечує монолітність, високу міцність і жорсткість зведених конструкцій. Можливе 
застосування для шпаклювання вищеперелічених матеріалів.
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BCM 11 Суміш для мурування стін з ніздрюватого бетону і поризованої кераміки
Суміш мурувальна ANSERGLOB ВСМ 11 для мурування стін з ніздрюватого бетону і поризованої кераміки призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін 
блоками з поризованої кераміки і теплоізоляційних ніздрюватих бетонів, таких як газобетон, пінобетон, газосилікат і т.д.. За рахунок високої адгезії до основи 
забезпечує монолітність, високу міцність і жорсткість зведених конструкцій. Наявність у складі суміші теплоізоляційних заповнювачів запобігає утворенню «містків 
холоду».

BCM 15 Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів

Витрати (при товщині 1 мм)

Витрати (при товщині 1 мм)
1,2 - 1,3 кг/м2

25 кг (шоколад) 08 42/48 158,40 132,00

ГІД
РОІ

ЗОЛ
ЯЦІ

Я Суміш гідроізоляційна однокомпонентна ANSERGLOB WSR 56 призначена для проведення гідроізоляційних робіт, перед обштукатурюванням або облицюванням 
керамічною плиткою, будівельних конструкцій: балконів, терас, басейнів, фундаментів гідротехнічних споруд, резервуарів, призначених для зберігання води, в 
WSR 56 Суміш гідроізоляційна однокомпонентна



Режим зволоження Товщина шару Витрати Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
Короткочасне 2,0 - 2,5 мм 3,0 - 3,8 кг 25 кг 42/48 183,00 152,40
Довготривале 2,5 - 3,5 мм 3,8 - 5,3 кг
Навантаження 3,5 - 5,0 мм 5,3 - 7,5 кг

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 58,00 48,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 126,40 105,30

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 148,30 123,60

ГІД
РОІ

ЗОЛ
ЯЦІ

Я

Витрати (при товщині 1 мм)
1,75 кг/м2

Суміш самовирівнююча (5 - 100 мм)
Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73 призначена для основної заливки і вирівнювання недеформуємих мінеральних основ, таких як бетон (вік не менше 3 

Витрати (при товщині 1 мм)
1,8 кг/м2

Витрати (при товщині 1 мм)

Суміш легковирівнююча ANSERGLOB LFS 71 призначена для основної заливки і вирівнювання недеформуємих основ всередині і зовні будинків в цивільному і 
промисловому будівництві під звичайні і значні навантаження (крім навантажень від транспорту на гусеничному ходу), а також під самовирівнюючі розчини. 
Готова основа може використовуватися під різні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, керамічна плитка, природний камінь та інші. Суміш 
легковирівнююча ANSERGLOB LFS 71 використовується для з'єднувальних, розділових, “плаваючих ” підкладкових шарів або в системах обігріваємих підлог.

LFS 72 Суміш самовирівнююча (5 - 50 мм)

керамічною плиткою, будівельних конструкцій: балконів, терас, басейнів, фундаментів гідротехнічних споруд, резервуарів, призначених для зберігання води, в 
тому числі і питної, яка не діє під тиском на глибині до 5 метрів. Гідроізоляція проводиться на бетонних основах (вік не менше 3 місяців, міцність не менше 15 МПа), 
на цегляній кладці, виконаної з однорідного матеріалу з заповненими швами (вік не менше 28 діб), на цементно-піщаних стяжках і штукатурках (вік не менше 28 
діб). Застосовується з боку впливу вологи.

СУМ
ІШІ

 ДЛ
Я П

ІДЛ
ОГИ

LFS 70 Стяжка цементна (10 - 60 мм)
Стяжка цементна ANSERGLOB LFS 70 призначена для вирівнювання основи під фінішні покриття недеформуємих бетонних підлог в громадських і жилих 
приміщеннях, товщиною шару до 60 мм. Стяжка цементна ANSERGLOB LFS 70 може застосовуватися для укладання і ремонту підлог всередині і зовні будівель, для 
підготовки основи під самовирівнюючі розчини, або під різні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, керамічна плитка, природний камінь та інші. 
Суміш ANSERGLOB LFS 70 використовується для з'єднувальних, розділових, «плаваючих» підкладкових шарів, або в системах обігріваємих підлог.

LFS 71

1,8 кг/м2

Суміш легковирівнююча (10 - 80 мм)

Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 72 призначена для основної заливки і вирівнювання недеформуємих бетонних основ і стяжок підлог з цементно-піщаних 
розчинів в торгівельних і житлових приміщеннях. Готові основи можуть використовуватися під різні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, керамічна 
плитка, природний камінь і т.д.. Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 72 використовується для з'єднувальних, розділових, “плаваючих” підкладкових шарів або в 
системах обігріваємих підлог.

LFS 73

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 117,00 97,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 42/48 178,60 148,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
2,0 мм - 2,6 кг/м2 2,5 мм - 3,1 кг/м2 3,5 мм - 4,0 кг/м2 25 кг (2,0 мм; 2,5 мм) 42/48 168,50 140,40

25 кг (3,5 мм) 42/48 157,00 130,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
2,0 мм - 2,6 кг/м2 2,5 мм - 3,1 кг/м2 3,5 мм - 4,0 кг/м2 25 кг (2,0 мм; 2,5 мм) 42/48 112,50 93,60

25 кг (3,5 мм) 42/48 103,70 86,40

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг (1,5 мм) 42/48 239,50 199,20
25 кг (2,0 мм) 42/48 232,00 193,202,0 мм - 3,0 кг/м2

СУМ
ІШІ

 ДЕ
КОР

АТИ
ВНІ ТМК 112 Суміш штукатурна декоративна «короїд» сіра

Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМВ 120 «камінцева» біла з грануляцією зерна 1,5 мм; 2,0 мм (під фарбування) служить для виконання декоративного, 
тонкошарового оштукатурювання як внутрішніх, так і зовнішніх стін будівель, а також в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які 
мінеральні основи (цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і т.д.).

Витрати
1,5 мм - 2,3 кг/м2

ТМB 120

Суміш самовирівнююча (2 - 10 мм)

Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 112 «короїд» сіра з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм (під фарбування) призначена для виконання 
декоративного, тонкошарового оштукатурювання як внутрішніх, так і зовнішніх стін будівель, а також в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
будь - які мінеральні основи (цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і т.д.).

Суміш штукатурна декоративна «короїд» біла
Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 110 «короїд» біла, з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм (під фарбування) призначена для виконання 
декоративного, тонкошарового оштукатурювання як внутрішніх, так і зовнішніх стін будівель, а також в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
будь - які мінеральні основи (цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і інші.).

Суміш штукатурна декоративна «камінцева» біла

Витрати

Cуміш самовирівнююча ANSERGLOB LFF 74 призначена для остаточної (фінішної) заливки і вирівнювання бетонних, цементно-піщаних і кам'яних основ підлог 
всередині торгівельних і жилих приміщень, складів, сходових маршів і т.д. Готова основа відповідає всім вимогам чистових підлог і може використовуватися під 
різні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, керамічна плитка, природний камінь і ін. Може застосовуватися в системах обігріваємих підлог.

1,6 кг/м2

Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73 призначена для основної заливки і вирівнювання недеформуємих мінеральних основ, таких як бетон (вік не менше 3 
місяців, вологість не більше 4%), цементно-піщаних стяжок (вік не менше 28 діб, вологість не більше 4%), ангідритні основи, всередині торгівельних і житлових 
приміщень, не схильних до інтенсивних вологісних впливів. Готова основа може використовуватися під різноманітні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, 
керамічна плитка, природний камінь та інші. Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73 використовується для з'єднувальних, розділових і «плаваючих» 
підкладкових шарів, а також в системах обігріваємих підлог. Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73 придатна для машинного виливання

Витрати

ТМК 110

LFF 74

Витрати (при товщині 1 мм)
1,7 кг/м2

Витрати (при товщині 1 мм)

ТМB 122 Суміш штукатурна декоративна «камінцева» сіра
Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМВ 122 «камінцева» сіра з грануляцією зерна 1,5 мм; 2,0 мм (під фарбування) служить для виконання декоративного, 
тонкошарового оштукатурювання як внутрішніх, так і зовнішніх стін будівель, а також в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які 
мінеральні основи (цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і т.д.).



Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг (1,5 мм) 42/48 210,20 175,20
25 кг (2,0 мм) 42/48 203,00 169,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 24 698,40 582,00

25 кг PROFI 24 799,20 666,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 24 718,60 598,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 24 976,30 813,602,0 мм - 2,6 кг/м2

2,5 мм - 3,1 кг/м2
Штукатурка силіконова «камінцева» Декоративна силіконова штукатурка «камінцева»
Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB «камінцева» з грануляцією зерна 1,0 мм; 1,5 мм і 2,0 мм призначена для виконання декоративного 
тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. 
Наноситься на мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); 
бетонні основи (вік 3 місяці, вологість менше 4%) і т.д.. Рекомендована для поверхонь, що вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних 

СУМ
ІШІ

 ДЕ
КОР

АТИ
ВНІ Штукатурка силіконова «короїд» Декоративна силіконова штукатурка «короїд»

Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB «короїд» з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм призначена для виконання декоративного тонкошарового 
оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні 
основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%) і т.д.. Рекомендується для поверхонь, що потребують доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей.

Витрати

Штукатурка акрилова «короїд» Декоративна акрилова штукатурка «короїд».

2,0 мм - 2,6 кг/м2
2,5 мм - 3,1 кг/м2

Штукатурка акриловая «камінцева» Декоративна акрилова штукатурка «камінцева»

2,0 мм - 3,0 кг/м3

Витрати

Витрати

Витрати
1,0 мм - 1,6 кг/м2

Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «короїд» з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм призначена для виконання декоративного, тонкошарового 
оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні 
основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%) і т.д. Не рекомендується для використання на цоколі будівлі.

1,5 мм - 2,3 кг/м2
2,0 мм - 3,0 кг/м2

1,5 мм - 2,5 кг/м2

Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «камінцева» з грануляцією зерна 1,0 мм; 1,5 мм і 2,0 мм призначена для виконання декоративного, тонкошарового 
оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні 
основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%) і т.д. Не рекомендується для використання на цоколі будівлі.

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 24 1007,00 838,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
Для стін Для цоколя 25 кг 24 922,00 768,00

Крупний 3,0 - 3,5 кг/м2 3,5 - 4,0 кг/м2 5 кг 90 233,00 193,80
Середній 2,5 - 3,0 кг/м2 3,0 - 3,5 кг/м2 25 кг (цоколь) 24 1265,80 1054,80
Великий 7,5 - 8,0 кг/м2 7,5 - 8,0 кг/м2 5 кг (цоколь) 90 316,50 263,70

25 кг (G, GN) 24 1360,80 1134,00
5 кг (G, GN) 90 340,20 283,50

25 кг (цоколь) (G, GN) 24 1684,80 1404,00
5 кг (цоколь) (G, GN) 90 421,20 351,00

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1,4 кг (12) 432 35,30 29,40
4,2 кг 132 97,60 81,40
7 кг 90 140,70 117,30

7,5 кг 90 150,90 125,70
14 кг 44 265,70 221,40
15 кг 44 284,70 237,20

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова

ФА
РБИ

Фарба інтер'єрна «ЕКО+» Фарба інтер'єрна акрилова
Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB ЭКО+ призначена для виконання високоякісного опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд. 
Наноситься на будь - які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 
1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Допускається багаторазове перефарбування основи. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB 
ЭКО+ стійка до сухого протирання.

Витрати
0,15 - 0,35 кг/м2

Фарба фасадна «ЕКО+» Фарба фасадна акрилова
Фарба фасадна ANSERGLOB ЭКО+ акрилова призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 
4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Використовується для відновлення фарбувального 
покриття на декоративних штукатурках. Фарба фасадна ANSERGLOB ЭКО+ акрилова (база біла) тонується за системою COLOR SYSTEM, або застосовується в 
базовому білому кольорі.

Витрати

Штукатурка «мозаїчна» Декоративна мозаїчна акрилова штукатурка
Декоративна мозаїчна акрилова штукатурка ANSERGLOB, призначена для виконання декоративного, тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін 
будівель, а також фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на монолітний бетон (вік не менше 3 місяців, вологість 
не більше 4%), цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки (термін не менше 28 діб, вологість не більше 4%), гіпсові поверхні (вологість не більше 1%), 
дерев'яні основи (товщина не менше 20 мм, вологість не більше 8%).

Витрати

бетонні основи (вік 3 місяці, вологість менше 4%) і т.д.. Рекомендована для поверхонь, що вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних 
властивостей.

Витрати
1,0 мм - 1,6 кг/м2
1,5 мм - 2,5 кг/м2
2,0 мм - 3,0 кг/м3

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
4,2 кг 132 146,90 122,40
7 кг 90 222,00 185,00

14 кг 44 420,20 350,20
28 кг 24 798,10 665,10

Витрати
0,15 - 0,35 кг/м2



Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1,4 кг (12) 432 45,20 37,70
4,2 кг 132 125,50 104,60
7 кг 90 183,50 152,90

7,5 кг 90 196,60 163,90
14 кг 44 346,20 288,50
15 кг 44 370,90 309,10

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
1,4 кг (12) 432 50,30 41,90
4,2 кг 132 141,00 117,50
7 кг 90 210,70 175,60

7,5 кг 90 225,80 188,10
14 кг 44 401,50 334,60
15 кг 44 430,10 358,40

4 кг (БАЗА Т) 132 155,10 129,20
14 кг (БАЗА Т) 44 440,00 366,70

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова

ФА
РБИ

0,15 - 0,35 кг/м2

Фарба «Акрилова» Фарба фасадна акрилова
Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 
4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Використовується для відновлення фарбувального 
покриття на декоративних штукатурках. Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB (база біла) тонується за системою COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому 
білому кольорі.

Витрати

Фарба «для стін і стель» Фарба інтер'єрна акрилова
Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB для стін і стель, призначена для виконання високоякісного опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд. 
Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 
1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба стійка до вологого протирання. Допускається багаторазове перефарбовування основи. 
Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB для стін і стель тонується за системою COLOR SYSTEM або використовується в білому кольорі.

Витрати
0,15 - 0,35 кг/м2

Фарба «стійка до миття» Фарба інтер'єрна акрилова
Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стійка до миття, призначена для виконання опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд, в тому числі і 
приміщення з підвищеною вологістю. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); 
гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба має підвищену стійкість до вологої очистки із 
застосуванням побутових неабразивних миючих засобів. Допускається багаторазове перефарбовування основи. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стійка до 
миття тонується за системою COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому білому кольорі.

Витрати
0,15 - 0,35 кг/м2

1,4 кг (12) 432 60,40 50,30
4,2 кг 132 170,10 141,80
7 кг 90 257,10 214,30

7,5 кг 90 275,40 229,50
14 кг 44 490,40 408,70
15 кг 44 525,50 437,90
28 кг 24 933,10 777,60

4 кг (БАЗА Т) 132 166,50 138,70
14 кг (БАЗА Т) 44 492,60 410,50

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
7 кг 90 469,10 390,90

7,5 кг 90 502,60 418,80
14 кг 44 889,10 740,90
15 кг 44 952,60 793,80

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
7 кг 90 299,50 249,60

7,5 кг 90 321,00 267,50
14 кг 44 567,50 472,90
15 кг 44 608,10 506,70
28 кг 24 1061,30 884,40

Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
14 кг 44 468,90 390,70

Фарба «Структурна» Фарба структурна акрилова
Фарба структурна акрилова ANSERGLOB призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як фінішне 
декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не 
менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба структурна акрилова ANSERGLOB тонується за системою COLOR 
SYSTEM, або застосовується в базовому білому кольорі.

Витрати
0,7 кг/м2

0,15 - 0,35 кг/м2

Фарба «Силіконова»

Фарба GAZOBETON акрилова Краска фасадна акрилова
Фарба фасадна ANSERGLOB Gazobeton акрилова призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як 
фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не 
менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба фасадна ANSERGLOB Gazobeton акрилова тонується за системою 
COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому білому кольорі.

Витрати

Фарба фасадна силіконова
Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 
4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.), і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB тонується 
за системою COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому білому кольорі.

Витрати
0,15 - 0,35 кг/м2

0,7 кг/м2 14 кг 44 468,90 390,70
28 кг 24 866,90 722,40

Фарба GAZOBETON силіконова Фарба фасадна силіконова
Фарба фасадна ANSERGLOB Gazobeton силіконова призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як ФА

РБИ

0,7 кг/м2



Упакування Кількість на палеті Ціна роздрібна Ціна оптова
14 кг 44 692,70 577,20
28 кг 24 1294,50 1078,80

Розміри (см) Кількість в пачці Ціна роздрібна Ціна оптова
100 х 50 х 5 12 - -

100 х 50 х 10 6 - -

Розміри (см) Кількість в пачці Ціна роздрібна Ціна оптова
100 х 50 х 5 12 17,95 14,97

100 х 50 х 10 6 35,90 30,01

Розміри (см) Кількість в пачці Ціна роздрібна Ціна оптова
100 х 50 х 5 12 - -

100 х 50 х 10 6 - -
15 кг/м3
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СТЕКЛОСІТКА 10Х10, 340 Г. Армована склосітка панцирна лугостійка
Армована лугостійка «панцирна» сітка, призначена для використання на фасадах, цоколях, в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, при влаштуванні стяжок. 

EPS 30 Плита пінополістирольна 
Пінополістирольні плити ANSERGLOB EPS 30 використовують для звуко- і термоізоляції житлових, громадських та промислових будівель, як новобудов, так і 
перебувають в експлуатації. Основними параметрами, що визначають область застосування пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні 
навантаження і теплопровідність. Сфера застосування: покрівля, зовнішня ізоляція, внутрішня ізоляція, перекриття, підлога, фундаменти і підвали.

Щільність
9 кг/м3

EPS 80 Плита пінополістирольна 

Щільність

EPS S Плита пінополістирольна 
Пінополістирольні плити ANSERGLOB EPS S використовують для звуко- і термоізоляції житлових, громадських та промислових будівель, як новобудов, так і 
перебувають в експлуатації. Основними параметрами, що визначають область застосування пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні 
навантаження і теплопровідність. Сфера застосування: покрівля, зовнішня ізоляція, внутрішня ізоляція, перекриття, підлога, фундаменти і підвали.

Щільність
7,5 кг/м3

фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не 
менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба фасадна ANSERGLOB Gazobeton силіконова тонується за системою 
COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому білому кольорі. Рекомендована для поверхонь, що вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних 
властивостей.

Витрати

Пінополістирольні плити ANSERGLOB EPS 80 використовують для звуко- і термоізоляції житлових, громадських та промислових будівель, як новобудов, так і 
перебувають в експлуатації. Основними параметрами, що визначають область застосування пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні 
навантаження і теплопровідність. Сфера застосування: покрівля, зовнішня ізоляція, внутрішня ізоляція, перекриття, підлога, фундаменти і підвали.

0,7 кг/м2

Щільність сітки Колір Довжина рулону Ширина рулону Розмір вічка Ціна роздрібна Ціна оптова
340 г/м3 Білий 50 м 1 м 10 х 10 мм 45,37 37,81

Щільність сітки Колір Довжина рулону Ширина рулону Розмір вічка Ціна роздрібна Ціна оптова
165 г/м3 Оливковий 50 м 1 м 5 х 5 мм 23,35 19,46

Щільність сітки Колір Довжина рулону Ширина рулону Розмір вічка Ціна роздрібна Ціна оптова
165 г/м3 Світло зелений 50 м 1 м 5 х 5 мм 12,42 10,35

Темно зелений 50 м 1 м 5 х 5 мм 13,80 10,90

Щільність сітки Колір Довжина рулону Ширина рулону Розмір вічка Ціна роздрібна Ціна оптова
145 г/м3 Білий 50 м 1 м 5 х 5 мм 12,50 11,72
100 г/м3 Білий 50 м 1 м 5 х 5 мм 9,44 7,87
80 г/м3 Білий 50 м 1 м 5 х 5 мм - -
45 г/м3 Білий 50 м 1 м 5 х 5 мм 7,04 5,87

Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
2,5 м 200 шт. 6,90 5,66
3 м 200 шт. 8,30 6,83

КУТ ПЕРФОРОВАНИЙ Профіль кутовий алюмінієвий
Призначений для забезпечення захисту кутів від механічних пошкоджень. Поперечний переріз перфорованого алюмінієвого кутника виконано у формі прямого 
кута, що забезпечує при монтажі щільне прилягання до поверхні. Профіль має перфорацію і при установці в отвори проникає шпаклівка, що дозволяє забезпечити 
міцне зчеплення профілю з супутньою поверхнею гіпсокартону або стіни.

Товщина
0,23 мм

КУТ АЛЮМІНІЄВИЙ З СІТКОЮ Профіль кутовий алюмінієвий з сіткою
Профіль кутовий алюмінієвий з сіткою застосовується в якості армуючого елемента при влаштуванні захисного шару на кутах і відкосах віконних і дверних прорізів в 

СТЕКЛОСІТКА 5Х5 (БІЛА) Армована склосітка універсальна лугостійка (Китай)
Армована склосітка універсальна лугостійка ANSERGLOB, призначена для використання в штукатурних і шпаклювальних шарах на зовнішніх і внутрішніх поверхнях 
будинків та споруд різного призначення, також на фасадах, в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Армуюча сітка ANSERGLOB стійка до лужного 
середовища і зберігає високі характеристики в процесі експлуатації. Зручна у застосуванні, екологічно безпечна.

СТЕКЛОСІТКА 5Х5, 165 Г. Армована склосітка універсальна лугостійка (Китай)
Армована склосітка універсальна лугостійка ANSERGLOB, призначена для використання в штукатурних і шпаклювальних шарах на зовнішніх і внутрішніх поверхнях 
будинків та споруд різного призначення, також на фасадах, в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Армуюча сітка ANSERGLOB стійка до лужного 
середовища і зберігає високі характеристики в процесі експлуатації. Зручна у застосуванні, екологічно безпечна. Країна виробник: Китай.СІТ
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Армована лугостійка «панцирна» сітка, призначена для використання на фасадах, цоколях, в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, при влаштуванні стяжок. 
Сітка застосовується на поверхнях, які в процесі експлуатації будуть піддаватися підвищеним механічним навантаженням або напруженням, а також для 
влаштування армованого захисного шару з підвищеною стійкістю до ударів (цоколь, перший поверх тощо). Армована сітка ANSERGLOB стійка до лужного 
середовища і зберігає високі характеристики в процесі експлуатації.

СТЕКЛОСІТКА 5Х5, 165 Г. Армована склосітка універсальна лугостійка (Германія)
Армована склосітка універсальна лугостійка ANSERGLOB, призначена для використання в штукатурних і шпаклювальних шарах на зовнішніх і внутрішніх поверхнях 
будинків та споруд різного призначення, також на фасадах, в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Армуюча сітка ANSERGLOB стійка до лужного 
середовища і зберігає високі характеристики в процесі експлуатації. Зручна у застосуванні, екологічно безпечна. Країна виробник: Германія.

Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова

Профіль кутовий алюмінієвий з сіткою застосовується в якості армуючого елемента при влаштуванні захисного шару на кутах і відкосах віконних і дверних прорізів в 
системах теплоізоляції і виробництві штукатурних робіт. Застосування куточка повністю виключає появу тріщин і руйнувань захисного шару в кутах і відкосах 
віконних і дверних прорізів в системах теплоізоляції. Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Сітка на профілі стійка до лужного середовища і зберігає 
високі характеристики в процесі експлуатації.

Вбудована сітка



2,5 м 100 шт. 12,60 9,45
3 м 100 шт. 15,10 11,32

Висота профіля Товщина металу Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
2,5 м 6,55 4,90
3 м 7,85 5,87

2,5 м 6,38 5,31
3 м 7,62 6,35

2,5 м 8,50 6,07
3 м 9,75 7,31

2,5 м 7,78 6,49
3 м 9,36 7,80

Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
2,5 м 100 шт. 6,50 4,90
3 м 100 шт. 7,75 5,90

Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
2,5 м 50 шт 12,60 9,45
3 м 50 шт 15,10 11,32

Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
2,5 м 25 шт 10,85 9,04
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Кут для мокрої штукатурки
Використання перфорованого зовнішнього кута дозволяє досягти ідеально рівних кутів при проведенні штукатурних і шпаклювальних робот. Також перфорований 
алюмінієвий кут захищає від випадкових ударів і сколів.

КУТ ПВХ З СІТКОЮ Профіль кутовий ПВХ із сіткою
Профіль кутовий ПВХ із сіткою застосовується в якості армуючого елемента при влаштуванні захисного шару в системах теплоізоляції і виробництві штукатурних і 
шпаклювальних робіт. Застосування куточка повністю виключає появу тріщин і руйнувань захисного шару в кутах і укосах віконних і дверних прорізів в системах 
теплоізоляції. Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Сітка на профілі стійка до лужного середовища і зберігає високі характеристики в процесі 
експлуатації.

КУТ ПВХ ПЕРФОРОВАНИЙ Профіль кутовий ПВХ
Призначений для забезпечення захисту кутів від механічних пошкоджень. Поперечний переріз перфорованого ПВХ кутника виконано у формі прямого кута, що 
забезпечує при монтажі щільне прилягання до поверхні. Профіль має перфорацію і при установці в отвори проникає шпаклівка, що дозволяє забезпечити міцне 
зчеплення профілю з супутньою поверхнею гіпсокартону або стіни.

10 мм
0,21 мм
0,35 мм

50 шт
25 шт

0,35 мм
6 мм

50 шт
25 шт

100 х 100 мм

МАЯЧНИЙ ПРОФІЛЬ Штукатурна напрвляюча рейка
Маячная рейка оцинкована використовується як набавляла при штукатурних роботах для забезпечення рівності поверхні.

0,21 мм

2,5 м 25 шт 10,85 9,04
3 м 25 шт 13,00 10,83

Ширина Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
46 мм 10 м 120 шт 6,80 5,52
46 мм 20 м 90 шт 12,00 9,73
46 мм 45 м 72 шт 29,35 22,70
46 мм 90 м 36 шт 53,60 42,02
46 мм 150 м 12 шт 76,60 60,17

100 мм 20 м 45 шт 24,92 20,77
150 мм 20 м 50 шт 40,95 32,22
230 мм 20 м 15 шт 63,50 49,89

Ширина Довжина Кількість в упаковці Ціна роздрібна Ціна оптова
19 мм 23 м 204 шт 4,47 3,73
25 мм 23 м 156 шт 6,50 4,97
30 мм 23 м 132 шт 13,25 9,18
38 мм 23 м 96 шт 14,08 11,73
48 мм 23 м 72 шт 17,22 14,35
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Клейова стрічка на основі крепіруваного паперу
Малярні стрічки використовуються для захисту поверхонь від попадання на них пилу, бруду і фарбувальних речових. Малярна стрічка – це скотч на паперовій 
основі з низькими клеєвими характеристиками, що дозволяє їй широко використовуватися в будівництві, автомобілебудуванні та при ремонтних роботах.

СТРІЧКА САМОКЛЕЮЧА Стрічка армуюча самоклеюча скловолоконна
Застосовується для проклейки cтиків гіпсокартону, ДСП, оргаліту та інших листових матеріалів, місць примикання дверних і віконних коробок до стін; тріщин, кутів і 
швів на бетонних, оштукатурених поверхнях; для суцільного армування поверхонь стін і стель.

СТРІЧКА МАЛЯРНА


