


Prezentare companie

STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI

Idei noi, proiecte durabile
Cu o experiență vastă pe piața materialelor de 
construcții, DURAZIV este astăzi o companie de succes 
ce confirmă viziunea fondatorului său – omul de afaceri 
Daniel Guzu. Pornită sub denumirea Bau Profil şi axată 
pe producţia de profile metalice și accesorii pentru gips 
carton, afacerea s-a extins firesc în domeniul adezivilor şi 
mortarelor pentru construcţii, a vopselelor şi tencuielilor 
decorative, oferind astfel sisteme complete de finisaj. 

15 ani
EXPERIENȚĂ

aprox. 200
ANGAJAȚI

cca. 30 mil ¤
CA 2019

3 DIVIZII
PRINCIPALE

4 CANALE
DISTRIBUȚIE

125 CENTRE
COLORARE

AEROQ

    
  

 

- tested

According to the  criteria of the
Committee for the Health-related

Evaluation of Building Products (AgBB).



VOPSELE

PROIECTE

 

Vopsele lavabile

Zidărie, tencuire, reparații

Amorse și produse speciale

MORTARE și ADEZIVI

Placare cu gips-carton

Placări ceramice

Termoizolație

Șape

Nivelare și finisare pereți 

Proiecte finisaje interior-exterior

Emailuri și lacuri

Tencuieli decorative

RĂSFOIEȘTE CATALOGUL ȘI ÎN VARIANTA ON-LINE!

Amorse 

Hidroizolație

Proiecte hidroizolații

Proiecte diverse placări
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AMORSE ȘI PRODUSE SPECIALE



DURAZIV IP 70
AMORSĂ PENTRU ȘAPE 
AUTONIVELANTE 

Produs penetrant (de adâncime) pe 
bază de dispersie acrilică concen-
trată, care are rolul de a reduce 
absorbţia suporturilor minerale 
înainte de aplicarea şapelor 
autonivelante, adezivilor, gleturilor 
sau mortarelor. 

BENEFICII:
• Consolidează suporturile slabe sau 
   sfărâmicioase  
• Fixează praful şi creează o punte     
   de aderență între suport şi 
   materialul aplicat 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

25-60

- 

4/10

interior/exterior

bidinea/trafalet

[g/m2/strat]

-

[kg/bidon]

-

-

DURAZIV cu Kauciuc®
AMORSĂ CONCENTRATĂ

Recomandată pentru a creşte 
flexibilitatea suportului şi a diminua 
riscul apariţiei fisurilor (în special la 
construcţiile noi unde peretele 
„lucrează” în timp).

BENEFICII:
• Penetrează suportul în profunzime 
• Egalizează suprafeţele absorbante 
   neuniform

DURAZIV CONTACT
AMORSĂ  PROFESIONALĂ PENTRU
SUPORTURI MINERALE

Primer profesional gata de utilizare, 
pe bază de lianți organici în dispersie 
apoasă și nisip de cuarț. Se utilizea-
ză pentru realizarea punții de ade- 
rență pe beton, cărămidă, BCA, 
ipsos sau plăci ceramice, la aplica-
rea tencuielilor, a materialelor de 
nivelare și corecție și a adezivilor 
pentru placare. 

BENEFICII:
• Suprafață finală rugoasă
• Prelucrare uşoară şi randament 
   optim

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

0,2-0,4 

50-100

12,5-25 

5/20

interior/exterior

trafalet

[kg/m2]

[m2/20kg]

[m2/5kg]

[kg/găleți]

-

-

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

150-400

60-160

15-40

1/4/10

interior/exterior

trafalet

[m2/10L]

[m2/4L]

[m2/1L]

[L/găleată]

-

-

DURAZIV DF 45
LATEX FLEXIBIL, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Se poate folosi pentru obţinerea de 
membrane hidroizolante, prin ames-
tecare cu mortarul hidroizolant 
Duraziv PM45, sau pentru obţinerea 
de adezivi extra-flexibili pentru 
exterior, prin amestecare cu adezivi 
de plăci ceramice. 

BENEFICII:
• Măreşte flexibilitatea şi creşte 
   rezistenţa la fisurare 
• Membrana rezultată poate fi 
   aplicată pe terase, balcoane şi 
   alte suprafeţe supuse la tensiuni 
   și vibrații  

UTILIZARE PM 45 + DF 45 
(suporturi cu vibrații sau tensiuni)
• interior: băi sau spații umede cu 
   pereți din gips-carton
• exterior: terase, balcoane, piscine, 
   socluri

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

-

-

8

interior/exterior

bidinea

-

-

[kg/bidon]

-
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ZIDĂRIE, TENCUIRE, REPARAȚII



DURAZIV ML 40  
PREMIX ADITIVAT PENTRU 
TENCUIELI, ZIDĂRII ȘI REPARAȚII

DURAZIV PM 41 
ADEZIV PENTRU BCA ȘI CĂRĂMIDĂ

Amestec pe bază de ciment gri, 
aditivi şi pulberi minerale. Acest 
premix poate fi folosit la operaţii de 
tencuire, zidire sau pentru efectuarea 
de reparaţii la pereţi şi podele. Este 
necesară amestecarea cu diverse 
cantităţi de nisip şi apă în scopul 
realizării de mortare economice de 
zidărie şi de tencuială.

BENEFICII:
•  Rezistenţă sporită la fisurare, 
    durabilitate mărită în condiţii de 
    umiditate şi la îngheţ
•  Aderenţă şi lucrabilitate crescute
•  Nu conţine şi nu necesită var

Amestec pe bază de ciment gri, 
pulberi minerale şi aditivi, destinat 
realizării de zidării folosind blocuri de 
beton celular autoclavizat (BCA) sau 
din beton celular uşor (BCU), 
precum şi la zidării realizate din 
cărămizi arse tip clasic (pline) sau 
tip eficient (cu goluri). Produsul se 
utilizează prin aplicare pe cantul 
cărămizilor, în strat de cca. 6-8 mm. 
Blocurile de BCA trebuie să fie 
curățate de praf şi umezite cu apă, 
înainte de a fi zidite. Cărămizile arse 
nu necesită umezire sau alt 
tratament înainte de utilizare.

BENEFICII:
•  Pentru zidării durabile
•  Măreşte productivitatea lucrărilor 
    de zidărieConsum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

-

- 

25

interior/exterior

mistrie

-

-

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

4-8

3,5-6,5

25

interior/exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV PM 40 
TENCUIALĂ PE BAZĂ DE VAR-CIMENT

Se utilizează pentru tencuirea și 
nivelarea pereților, inclusiv în băi 
sau bucătării, manual sau cu 
mașina de tencuit, se aplică până
la 25 mm într-un singur strat, pe 
suporturi minerale - cărămidă, 
beton sau BCA. 

BENEFICII:
• Aplicare mecanizată sau 
   manuală
• Ușor de aplicat și prelucrat
• Permite peretelui să respire și    
   reduce riscul formării condensului

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

11-13

cca. 2,5

30

interior

mistrie/mecanizat

[kg/m2 x cm]

[m2/sac la 1cm]

[kg/saci]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

11-13

cca. 2,5

30

interior/exterior

mistrie/mecanizat

[kg/m2 x cm]

[m2/sac la 1cm]

[kg/saci]

-

-

DURAZIV PM 42
TENCUIALĂ PE BAZĂ DE VAR-CIMENT

Produs recomandat pentru 
tencuirea și nivelarea pereților, 
inclusiv în băi sau bucătării. 
Această tencuială se poate aplica 
într-un singur strat, până la 25 mm, 
pe suporturi minerale - cărămidă, 
beton sau BCA. Produsul poate fi 
folosit şi la egalizarea pereţilor 
înainte de aplicarea sistemului de 
termoizolaţie, pentru a reduce astfel 
consumul de adeziv folosit pentru 
fixarea plăcilor. 

BENEFICII:
• Aplicare mecanizată sau manuală 
• Ușor de aplicat și prelucrat 
• Aderență superioară la suporturi    
   minerale 
• Permite peretelui să respire și 
   reduce riscul formării condensului 



DURAZIV FP 20
TENCUIALĂ RAPIDĂ DE IPSOS 

Tencuială ușoară pe bază de ipsos, 
pentru aplicare în straturi de 2-20 
mm, peste zidării din cărămidă (poate 
fi aplicată într-un singur strat, fără a 
mai fi nevoie de o finisare ulterioară), 
suprafeţe de beton sau tencuieli din 
mortar tradiţional de var-ciment.
Nu se va folosi în spaţii cu umiditate 
permanentă. 

BENEFICII:
• Uscare rapidă, scurtează timpul de 
   așteptare pentru zugrăvire
• Fără fisuri sau contracții la uscare

 

DURAZIV FP 21
TENCUIALĂ DE IPSOS 

Tencuială ușoară pe bază de ipsos, 
pentru aplicare în straturi de 2-20 mm, 
peste zidării din cărămidă (poate fi 
aplicată într-un singur strat, fără a 
mai fi nevoie de o finisare ulterioară), 
suprafeţe de beton sau tencuieli din 
mortar tradiţional de var-ciment. 

BENEFICII:
• Ideal pentru suprafețe întinse 
   folosind mașina de tencuit
• Înlocuiește într-un singur strat 
   tencuielile tradiționale din 3 straturi 
   pe bază de ciment-nisip
• Mai puțină manoperă datorită 
   aplicării într-un singur strat 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

11-12

cca. 2,1

25

interior

mistrie/gletieră

[kg/m2 x cm]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

10-12

2,1-2,5

25

interior

mistrie/mecanizat

[kg/m2 x cm]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV PM 47
MORTAR RAPID PENTRU REPARAȚII 
ȘI FIXĂRI
Recomandat pentru o varietate mare 
de lucrări, de la repararea treptelor, a 
pereților vechi, umplerea golurilor 
rămase după montarea geamurilor 
termopan și a fisurilor din pardoseli 
anterior aplicării șapelor autonivelante, 
până la fixarea elementelor metalice în 
pereți sau podele (balustrade, stâlpi 
metalici, catarge, etc).

BENEFICII:
• Întărire rapidă și rezistență mare 
   după numai 30-40 min. de la 
   aplicare
• Poate fi aplicat și în consistență 
   fluidă, pentru repararea găurilor din 
   pardoseli

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1-3

-

5/25

interior/exterior

gletieră

[kg/m2]

-

[kg/sac]

-

-
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DURAZIV AT 30
ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU
PENTRU POLISTIREN EXPANDAT

DURAZIV AT 31 PLUS  
ADEZIV ȘI MASĂ DE ŞPACLU 
PENTRU POLISTIREN EXPANDAT, 
CU FIBRE DE ARMARE

DURAZIV AT 31 IARNĂ 
ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT, 
PENTRU CONDIȚII DE TEMPERATURI
SCĂZUTE

Produs economic folosit în 2 
moduri: exclusiv pentru lipirea plă- 
cilor de polistiren expandat sau 
pentru fixarea, înglobarea plasei și 
șpăcluirea plăcilor de polistiren 
expandat, în cadrul procesului de 
termoizolare pe bază de polistiren 
expandat, cu sistem de fixare mixtă 
adeziv și dibluri. 

BENEFICII:
• Aderență superioară la suport și 
   la plăcile de polistiren expandat   
• Consistență cremoasă, ușor de 
   aplicat

Recomandat pentru fixarea, îngloba- 
rea plasei și șpăcluirea plăcilor de 
polistiren expandat, în cadrul proce- 
sului de termoizolare pe bază de 
polistiren expandat, cu sistem de 
fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICII:
• Granulație special adaptată pentru  
   drișcuire   
• Cel mai bun raport între flexibilitate 
   și rezistență la șoc mecanic

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

cca. 4(lipire) // 4-3 
 

6 
(lipire)

3,5 
(lipire șpăcluire)

25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

3-4

3,5 

20/25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Recomandat pentru lipirea și 
șpăcluirea plăcilor de polistiren 
expandat, în cadrul procesului de 
termoizolare pe bază de polistiren 
expandat, cu sistem de fixare mixtă 
adeziv și dibluri.

BENEFICII:
• Granulație adaptată pentru  
   drișcuirea ultimului strat   
• Permite peretelui să respire și 
   reduce riscul formării condensului  

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

3-4

3,5 

25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

1-2

12.5-25

25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/sac]

[kg/saci]

-

-

DURAZIV PM 44
TINCI PENTRU TERMOSISTEM

Tencuială fină pe bază de ciment gri, 
aditivată cu microfibre organice care se 
utilizează în strat de 2-4 mm. Produsul 
poate fi folosit în locul tinciului clasic, 
pe pereţi rigizi sau peste termosistem 
pentru a nivela cu uşurinţă, prin 
drişcuire, neregularităţile masei de 
şpaclu şi pentru a conferi peretelui un 
aspect texturat, uşor rugos, în vederea 
vopsirii ulterioare.

BENEFICII:
• Aditivată cu microfibre pentru o   
   rezistență suplimentară la fisurare
• Creează un aspect de tencuială 
   decorativă, gata pentru aplicarea 
   lavabilelor de exterior



DURAZIV AT 32
ADEZIV PENTRU POLISTIREN
EXPANDAT ȘI VATĂ MINERALĂ

DURAZIV AT 33  
ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT 
ȘI EXTRUDAT, ADITIVAT CU KAUCIUC®

DURAZIV AT 37 
ADEZIV PENTRU POLISTIREN ȘI VATĂ 
MINERALĂ, PENTRU SARCINI GRELE,
ADITIVAT CU KAUCIUC®

Produs standard destinat lipirii şi 
şpăcluirii plăcilor de polistiren 
expandat şi vată minerală densă, 
în cadrul sistemului de 
termoizolaţie, cu fixare mixtă 
adeziv și dibluri.

BENEFICII:
• Permeabil la vapori, reduce 
   riscul formării condensului
• Aderenţă bună la suport şi la 
   plăcile termoizolante
• Granulaţie adaptată pentru 
   drişcuirea ultimului strat
• Ideal în sistem cu Grund Siliconic    
   și Tencuială Decorativă 
   Siliconică FASSADEN TOP

VARIANTE: STANDARD/IARNĂ 

Recomandat pentru lipirea plăcilor de 
polistiren expandat, extrudat și vată 
minerală densă (atât la interior, cât și 
la exterior), şpăcluirea şi înglobarea 
plasei de fibră de sticlă. 

BENEFICII:
• Lipire durabilă inclusiv pe OSB 
   și lemn (folosind ca strat de fond   
   mortarul hidroizolant DURAZIV 
   PM 45) 
• Flexibilitate îmbunătăţită prin 
   aditivare cu Kauciuc® şi fibre

VARIANTE: STANDARD/IARNĂ 

Produs special creat pentru lipirea şi 
şpăcluirea plăcilor de polistiren 
expandat, extrudat (atât la interior, 
cât și la exterior) şi vată minerală 
densă. Ideal pentru fixarea  
polistirenului extrudat pe soclu  
datorită absorbției reduse de apă, 
fiind aditivat cu silicon. 

BENEFICII:
• Consum cu cca. 20% mai scăzut 
   decât la adezivii obişnuiţi    
• Nu necesită dibluri de fixare a 
   plăcilor de polistiren expandat, 
   inclusiv pe diafragme de beton
• Aderență și rezistență superioare
   la placarea pe termosistem cu
   klinker sau plăci ceramice

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

2-3

4

20

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/20kg]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV AT 31 ALB 
ADEZIV ALB PENTRU POLISTIREN
EXPANDAT ŞI VATĂ MINERALĂ

Recomandat pentru fixarea, înglobarea 
plasei și șpăcluirea plăcilor de polistiren 
expandat şi vată minerală densă, în 
cadrul procesului de termoizolare cu 
sistem de fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICII:
• Consistenţă cremoasă şi lucrabilitate 
    foarte bună
• Permeabil la vapori, împiedică 
   formarea condensului
• Granulaţie specială pentru o drişcuire 
   rapidă 
• Asigură un strat de fond perfect   
   pentru un consum redus de primer 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

3-6

2,5-3,5 

25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

- Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

3-6

2,5-3,5 

25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

3-4

3

25

exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-
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DURAZIV PM 43 
TINCI CLASIC

Tencuială fină pe bază de ciment gri, 
pulberi minerale şi aditivi, se aplică în 
strat de 2-4 mm, peste lucrări de 
tencuială grosieră de ciment, cu 
scopul de a nivela suprafața şi de a 
conferi peretelui un aspect rustic, uşor 
rugos, în vederea decorării cu vopsea 
lavabilă. Produsul este utilizabil doar 
pe suporturi rigide şi nu este 
recomandat a fi aplicat pe 
termoizolaţii cu polistiren sau vată 
minerală.

BENEFICII:
• Strat final pentru aplicarea 
    vopselelor lavabile
• Uşor de amestecat, uşor de 
   aplicat, uşor de drişcuit

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

1-2

12,5-25

25

interior/exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/sac]

[kg/saci]

-

-

DURAZIV PM 43 ALB
TINCI ALB

Tencuială fină pe bază de ciment alb, 
pulberi minerale şi aditivi, se aplică în 
strat de 1,4-3 mm, peste lucrări de 
tencuială grosieră de ciment, cu scopul 
de a nivela suprafata înainte de a aplica 
gleturile sau direct vopseaua lavabilă. 
Este recomandat doar pe suporturi 
rigide şi nu pe termoizolaţii (cu 
polistiren sau vată minerală), gips-car-
ton, lemn, OSB. 

        
BENEFICII:
• Reduce consumul de vopsea 
• Permeabil la vapori
• Aplicare şi nivelare fără efort 

DURAZIV FP 24
GLET DE ÎNCĂRCARE, PE BAZĂ DE 
CIMENT ALB,  ADITIVAT CU KAUCIUC® 

Produs flexibilizat, special conceput 
pentru nivelarea pereților în spații cu 
umiditate mare sau cu prezență de 
vapori de apă. Gletul se poate aplica în 
straturi de 2-10 mm, peste tencuieli din 
mortar tradiţional de var-ciment, 
suprafeţe de beton sau pereți cu vopsele 
mai vechi, care vor fi asperizate în 
prealabil.

BENEFICII:
• Formulă rezistentă la umezeală și aburi
• Permite peretelui să respire și reduce 
   riscul de condens
• În sistem cu FP 25 Glet de finisaj pe 
   bază de ciment, pierderile de material
   sunt minime (datorită prelucrării 
   excelente a acestora), iar suprafața
   obținută este uniform absorbantă

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

1,4-3

12,5-25

25

interior/exterior

mistrie

[kg/m2]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV FP 23
GLET DE IPSOS PENTRU ÎNCĂRCĂRI
MARI,  ADITIVAT CU KAUCIUC® 

Utilizat în straturi de 2-10 mm, peste 
tencuieli din mortar tradiţional de 
var-ciment, tencuieli pe bază de ipsos 
aplicate mecanizat sau suprafeţe de 
beton, precum și peste vopsele lavabile 
mai vechi asperizate în prealabil. Nu se 
va folosi în spaţii cu umiditate perma-
nentă (de exemplu, în băi sau bucătă-
rii), unde este recomandată utilizarea 
exclusivă a gleturilor pe bază de ciment 
alb Duraziv FP 24 sau Duraziv FP 27. 

BENEFICII:
• Aditivat cu Kauciuc®, prezintă risc 
  foarte redus de apariţie a fisurilor 
  sau exfolierilor
• Șlefuire ușoară

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,2-1,4

0,4-2,5

1,5-10

5/20

interior

gletieră

[kg/mm x m2]

[m2/5kg]

[m2/20kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,2-1,4

1,5-10

20

interior
spații umede

gletieră

[kg/mm x m2]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-



DURAZIV FP 25 
GLET DE FINISARE, PE BAZĂ DE 
CIMENT ALB, ADITIVAT CU KAUCIUC® 

Recomandat pentru finisarea în 
strat foarte subțire, de maximum 2 
mm, fiind aplicabil peste gleturi de 
încărcare pe bază de ipsos sau 
ciment, tencuieli mecanizate pe 
bază de ipsos sau tinciuri drișcuite 
fin. Gletul se poate utiliza și peste 
plăci de gips-carton, preferabil 
amorsate în prealabil, sau peste 
vopsele mai vechi, inclusiv vopsele 
alchidice sau în ulei.

BENEFICII:
• Aplicare și șlefuire ușoară
• Finețe și grad de alb excepționale

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

0,5-1,2

4-10

16-40

5/20

interior

gletieră

[kg/m2]

[m2/5kg]

[m2/20kg]

[kg/saci]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

0,8

6,25

25

5/20

interior

gletieră

[kg/m2
x mm]

[m2/5kg]

[m2/20kg]

[kg/saci]

-

-

DURAZIV FP 26
GLET DE IPSOS NIVELARE ŞI FINISARE, 
ADITIVAT CU KAUCIUC® 

Se utilizează pentru încărcarea, 
egalizarea, nivelarea și finisarea în 
strat de maxim 4 mm a tencuielilor 
pe bază de ipsos sau a celor 
tradiționale de ciment sau var-
ciment, gleturilor grosiere de ipsos 
sau de ciment, suprafeţelor de 
beton, plăcilor de gips-carton sau 
de fibrociment.  

BENEFICII:
• Produs 2în1, nivelare și finisare
   în aceeași zi (ud pe ud) 
• Permite nivelarea folosind    
   dreptarul, pentru suprafețe mari
• Timp mare de lucru cca. 90 min  

DURAZIV FP 27
GLET DE CIMENT ALB PERFECT 
IMPERMEABIL, ADITIVAT CU KAUCIUC® 

Se aplică în strat de maximum 3 
mm, pentru nivelarea suprafeţelor 
de beton, a tencuielilor din mortar 
tradiţional de var-ciment, a 
sistemelor de termoizolaţie ce 
urmează a fi ulterior acoperite cu 
vopsele de exterior şi a plăcilor de 
fibro-ciment. Datorită conţinutului 
de silicon, gletul are absorbţie 
redusă de apă şi este recomandat 
în spaţii în care este nevoie de o 
rezistenţă sporită la umezeală 
(băi, saune, bucătării). 

BENEFICII:
• Rezistent la factorii atmosferici 
   (ploaie, îngheţ, soare)
• Rezistent la apă și permeabil la    
   vapori

DURAZIV GM 53
PASTĂ DE CHITUIRE GIPS-CARTON ȘI 
GLET ALB DE FINISAJ   

Recomandat pentru finisarea în strat 
foarte subțire, de maximum 2 mm, 
fiind aplicabil peste gleturi de încăr- 
care pe bază de ipsos/ ciment, 
tencuieli minerale pe bază de ipsos, 
var-ciment sau ciment, beton sau 
direct pe plăci de gips-carton. 

BENEFICII:
• Permite obținerea unei suprafețe
   cu aspect impecabil: plană, albă, 
   uniform absorbantă și fără rosturi 
   vizibile
• Permite finisarea plăcilor până la 
   nivelul Q4
• Reduce consumul de vopsea  
   lavabilă 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

0,5-1,2-1,4

14-40

20

interior/exterior

gletieră

[kg/m2]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

1-1,5

3,5-5

13,5-20

5/20

interior

gletieră/șpaclu

[kg/m2 x mm]

[m2/5kg]

[m2/20kg]

[kg/saci]

-

-
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DURAZIV LM 72
ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ 2-20MM, 
ADITIVATĂ CU KAUCIUC®  

Mortar pe bază de lianți minerali şi polimeri 
modificaţi, aditivat cu Kauciuc®, cu 
proprietăţi optime de nivelare, fără risc de 
contracţii, în strat de 2-20 mm, pentru 
construcţii noi şi renovări. 
Se recomandă ca strat-suport pentru 
parchet laminat, covoare de PVC, linoleum, 
mochetă, plăci ceramice, de piatră naturală 
sau marmură, în regim de trafic normal.  
Se poate folosi în cazul pardoselilor 
încălzite, dar nu este recomandat pe 
suporturi din material plastic sau metal. 

BENEFICII:
• Asigură o suprafaţă perfect plană şi fără 
   pori, fără contracții, fără fisuri
• Circulabilă după cca. 12 ore de la aplicare

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,5

0,8-8 

25

interior

mistrie

[kg/m2
x mm]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-



DURAZIV LM 70  
ŞAPĂ DE EGALIZARE PE BAZĂ DE CIMENT

Amestec uscat pe bază de ciment, 
destinat nivelării şi finisării pardoselilor 
din construcţiile şi locuinţele civile 
aplicabil în grosimi de la 40 la 100 mm. 
Poate fi folosit pentru realizarea şapelor 
normale, în aderenţă, glisante sau flotante 
pe suprafeţele maturate de beton, şape 
existente sau suprafeţe prefabricate, ca 
strat suport pentru mochetă, linoleum, 
parchet, plăci ceramice sau piatră 
naturală, acoperiri epoxidice, etc. 

BENEFICII:
• Grosime mare de aplicare, atât manual 
   cât şi mecanizat (cu utilaje specializate) 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

20

cca. 2

40
interior

mistrie/elicopterizare

[kg/m2
x cm]

[m2/40kg]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV LM 73  
ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PENTRU TRAFIC
MEDIU, ADITIVATĂ CU KAUCIUC® 

DURAZIV LM 77 
ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PENTRU TRAFIC
INTENS, ADITIVATĂ CU KAUCIUC®

Mortar pe bază de ciment cu priză rapidă, 
cu proprietăţi autonivelante în strat de 
2-10 mm, destinat nivelării suprafeţei 
pardoselilor în vederea aplicării de 
parchet laminat, covoare de PVC, 
linoleum, mochetă sau pozării de plăci 
ceramice. Nu este recomandat pentru 
parchet clasic din lemn masiv. Şapa 
autonivelantă poate fi aplicată peste orice 
suport absorbant, preferabil beton cu o 
vechime mai mare de 3 luni, cu umiditate 
mai mică de 3%, care nu este supus la 
vibraţii şi tensiuni.  

BENEFICII:
• Asigură planeitate perfectă suprafeței 
   înainte de decorare
• Datorită aditivării cu fibre, se reduce  
   riscul de apariţie a fisurilor sau 
   a exfolierilor

Mortar autonivelant cu întărire rapidă, 
destinat nivelării podelelor înaintea 
aplicării parchetului natural sau laminat, 
mochetei, linoleumului, a plăcilor 
ceramice sau naturale, inclusiv pe 
pardoseli încălzite. Poate fi folosit în spații 
industriale sau comerciale și se poate 
aplica chiar peste mozaic vechi, placări 
ceramice degradate, podele vechi vopsite 
cu diverse tipuri de vopsea. 

BENEFICII:
• Flexibilă și rapidă, permite traficul ușor 
   în cca. 4-6 ore de la aplicare
• Ideală pentru parchet natural și pentru
   sisteme de încălzire în pardoseală
• Pentru interior și exterior 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,5

1,7-8

25

interior/exterior

mistrie

[kg/m2
x mm]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,5

1,7-8

25

interior

mistrie

[kg/m2
x mm]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

(aplicată în strat de 1 cm)  
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DURAZIV AM 7
ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

• Lipirea plăcilor ceramice (plăci 
   absorbante) şi plăcilor naturale 
   poroase, fiind aplicat în strat de 
   4-15 mm
• Fixarea elementelor decorative 
   din gips sau ceramică, precum și 
   cărămidă aparentă
• Realizarea de zidării cu cărămizi 
   BCA sau cărămizi clasice

BENEFICII:
• Variantă economică 
• Lucrabilitate bună

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

3-4

6,5-8,5

25

interior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-
Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

3-4

6,5-8,5

25

interior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

3-4

6,5-8,5

25

interior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

3-4

6,5-8,5

25

interior/exterior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV AM 9
ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ, 
ADITIVAT CU KAUCIUC® 

• Montarea plăcilor ceramice (plăci 
   absorbante) şi a plăcilor naturale 
   poroase
• Fixarea elementelor decorative din 
   gips sau ceramică, precum și 
   cărămidă aparentă
• Lipirea plăcilor de gips-carton, 
   dacă nu se utilizează structuri de 
   montanți metalici
• Realizarea de zidării cu cărămizi 
   BCA sau cărămizi clasice 

BENEFICII:
• Ideal pentru suprafeţe neregulate 
   şi încărcări mari la podele 
• Aderenţă sporită prin aditivare 
   cu Kauciuc®

DURAZIV AM 11
ADEZIV PENTRU FAIANȚĂ ȘI GRESIE, 
ADITIVAT CU KAUCIUC® 

• Montarea plăcilor ceramice 
   absorbante, la interior și exterior
• Montarea plăcilor ceramice  
   porțelanate la interior
• Lipirea plăcilor pe gips-carton
• Placarea cu plăci sau pietre 
   naturale colorate

BENEFICII:
• Lucrabilitate foarte bună
• Aderenţă sporită prin aditivare cu 
   Kauciuc®

DURAZIV AM 13
ADEZIV SEMIFLEXIBIL PENTRU PLĂCI 
PORȚELANATE, ADITIVAT CU KAUCIUC®  

• Montarea plăcilor ceramice 
   porțelanate și absorbante la 
   interior și exterior
• Lipirea plăcilor pe gips-carton, 
   inclusiv a plăcilor de greutate și 
   grosime mare
• Lipirea plăcilor peste hidroizolații   
   minerale (cu Duraziv PM 45)

BENEFICII:
• Se poate aplica la exterior, confe-     
   rind o aderență mai mare cu 
   20-40% comparativ cu un adeziv 
  obișnuit
• Rezistență în timp minimum 10 ani la 
   exterior și 20 ani la interior, dacă se 
   respectă indicațiile de punere în 
   operă



DURAZIV AM 15
ADEZIV FLEXIBIL PENTRU PLACĂRI 
CERAMICE ADITIVAT CU KAUCIUC®

DURAZIV AM 17
ADEZIV FLEXIBIL, PENTRU PLACĂRI 
ULTRA RAPIDE,  ADITIVAT CU KAUCIUC®

DURAZIV AM 19
ADEZIV ALB EXTRA-FLEXIBIL PENTRU 
PLACĂRI RAPIDE,  ADITIVAT CU KAUCIUC® 

Se poate utiliza cu următoarele materiale și în 
următoarele condiții: 
• placări la interior și exterior cu plăci ceramice 
   porţelanate (de trafic intens) sau plăci compozite, 
   plăci absorbante şi plăci naturale poroase 
   (exceptând marmura albă) 
• placarea cu dale şi pavele decorative din beton, 
   cărămidă aparentă, klinker, cotto 
• aplicarea de plăci peste suporturi critice, de ex. pe 
   beton foarte proaspăt (minimum 1 lună) 
• placarea pe faţade expuse intemperiilor (balcoane, 
   terase) sau în saune, piscine, băi termale 
• placarea în hale comerciale şi industriale cu trafic 
   mediu şi intens 
• placare ceramică peste sisteme de încălzire prin 
   pardoseală sau peste hidroizolaţii minerale  

BENEFICII:
• Efort redus de transport și consum cu 20% mai 
   mic decât adezivii obișnuiți (sac 20 kg echivalent 
   cu 25 kg adeziv standard) 
• Recomandat pentru medii supuse la trafic intens 
   și intemperii 
• Optimizat pentru lipirea plăcilor pe hidroizolații 
   minerale 

Produs cu priză rapidă (întărire în cca. 90 min.) 
pentru placări în strat de 4-10 mm, ce se poate 
utiliza cu următoarele materiale şi în următoarele 
condiţii:
• plăci ceramice porţelanate (de trafic intens) sau 
   plăci compozite, la interior şi exterior
• plăci ceramice absorbante şi plăci naturale 
   poroase (exceptând marmura albă), la interior
   şi exterior
• dale şi pavele decorative din beton, cărămidă 
   aparentă, klinker, cotto, elemente de faţadă
• placarea pe faţade expuse intemperiilor 
   (balcoane, terase) sau în spaţii umede
• placarea în hale comerciale şi industriale 
   cu trafic mediu şi intens
• placare ceramică peste pardoseli încălzite sau    
   peste hidroizolaţii minerale 

BENEFICII:
• Efort redus de transport și consum cu 20% mai 
   mic decât adezivii obișnuiți (sac 20 kg echivalent 
   cu 25 kg adeziv standard) 
• Pentru lucrări gata de folosire în 5-6 ore
• Poate fi aplicat şi pe vreme rece, la temperaturi 
   de până la -5°C

Produs cu priză rapidă (întărire în cca. 90 min.) pentru 
placări în strat de 4-10 mm, ce se poate utiliza cu 
următoarele materiale şi în următoarele condiţii: 
• mozaic fin de sticlă, plăci/ cărămizi de sticlă 
   decorativă 
• granit, bazalt, ardezie, marmură sau plăci 
   reconstituite 
• plăci ceramice porţelanate (de trafic intens), plăci 
   absorbante sau plăci compozite (maxim 30x30 cm)
• elemente decorative de faţadă, cărămizi aparente,  
   klinker, cotto 
• placare în condiţii extreme de exploatare, de exemplu 
   beton foarte proaspăt (minimum 7 zile) 
• placare pe faţade expuse intemperiilor (balcoane, 
   terase) sau în saune, piscine, băi termale, etc. 
• la exteriorul clădirilor expuse la vibraţii (aflate lângă 
   şosele sau căi ferate) sau expuse radiaţiei solare 
   intense, excesului de umiditate, îngheț-dezgheț, etc. 
• placare peste termosistem, peste pardoseli încălzite 
   sau peste hidroizolaţii minerale  

BENEFICII:
• Efort redus de transport și consum cu 20% mai 
   mic decât adezivii obișnuiți (sac 20 kg echivalent 
   cu 25 kg adeziv standard) 
•  Pentru lucrări rapide, gata de folosire în 8-10 ore

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

2-2,5

8-10 

20

interior/exterior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/20kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

2-2,5

8-10 

20

interior/exterior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/20kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

2-2,5

8-10 

20

interior/exterior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/20kg]

[kg/sac]

-

-



DURAZIV AM 14
ADEZIV ALB SEMIFLEXIBIL PENTRU
MARMURĂ, GRANIT ȘI PIATRĂ 
NATURALĂ, ADITIVAT CU KAUCIUC®

DURAZIV AM 18
ADEZIV ALB FLEXIBIL PENTRU PISCINE 
ȘI PLĂCI DE MARI DIMENSIUNI
ADITIVAT CU KAUCIUC®

Pentru placări în strat de 4-15 mm, cu 
următoarele materiale / condiţii: 
• plăci naturale albe, semitransparente sau 
   colorate: marmură, onix, agat, granit
• pietre naturale cu profil neregulat, sparte 
   sau cioplite, eventual prelipite pe plasă de 
   fibră de sticlă 
• plăci ceramice porţelanate, la interior, în 
   spaţii cu trafic intens (mall, holuri, etc)
• elemente decorative de faţadă, cărămizi 
   aparente, klinker, cotto, dale şi pavele 
   decorative din beton 
• plăci ceramice pozate direct pe suporturi 
   cu absorbţie foarte mare

BENEFICII:
• Ideal pentru lipirea pe verticală a plăcilor  
   grele și pentru aplicarea în strat gros 
• Fără risc de pătare sau decolorare a 
   plăcilor de marmură sau piatră naturală

Pentru placări în strat de 4-10 mm, cu 
următoarele materiale / condiţii: 
• plăci ceramice speciale pentru piscină 
   sau orice plăci ceramice porţelanate
• plăci din piatră naturală: granit, bazalt, 
   ardezie, marmură sau plăci reconstituite
• plăci absorbante, plăci compozite, 
   elemente decorative de faţadă sau 
   placă peste placă
• placare peste termosistem, pardoseli 
   încălzite și hidroizolaţii minerale 
• placare în spații cu umiditate perma-
   nentă, saune, piscine, băi termale, etc.  

BENEFICII:
• Rezistență mare la umiditate
• Timp deschis extins
• Aderență superioară, inclusiv pentru 
   plăci neabsorbante și plăci de mari 
   dimensiuni

Adeziv alb flexibil 
cu timp deschis extins  
pentru piscine, plăci de 
mari dimensiuni

AM 18
25 kg
Interior și exterior, C2TE-S1

Pentru placări cu ceramică și mozaic - piscine, spații umede

Recomandat în special pentru montarea plăcilor de mari dimensiuni

Pentru mozaic de sticlă, cărămizi de sticlă, marmură, plăci ceramice 

absorbante sau neabsorbante şi alte plăci din piatră naturală

Permite lipirea placă peste placă, peste pardoseli încălzite sau cu 

hidroizolaţii minerale

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

3-4

6,5-8,5 

25

interior/exterior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

2,5-3

8,5-10 

25

interior/exterior

fier de glet

[kg/m2]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-



DURAZIV GM 57
CHIT DE ROSTURI

DURAZIV GM 59 
CHIT DE ROSTURI CU SILICON

Produs destinat umplerii rosturilor între 2-8 
mm, dintre plăcile ceramice sau naturale.

BENEFICII:
• Uşor de aplicat, uşor de curăţat, nu 
   pătează suprafaţa plăcilor
• Consistenţă fluidă, adaptată pentru a 
   pătrunde bine în rosturi, atât pe plan 
   vertical, cât şi orizontal 

Produs hidroizolant aditivat cu silicon, 
destinat umplerii rosturilor între 2-10 mm, 
dintre plăcile ceramice sau naturale.

BENEFICII:
• Efect maxim de perlare - ideal pentru 
   spații umede
• Evită fixarea murdăriei şi formarea de 
   mucegaiuri
• Foarte flexibil, recomandat şi pentru 
   pardoseli încălzite
• Uşor de aplicat și de curăţat, nu 
   pătează suprafaţa plăcilor
• Consistenţă fluidă, adaptată pentru a 
   pătrunde bine în rosturi, atât pe plan 
   vertical, cât şi orizontal
• Textură și culori rezistente la factorii 
    atmosferici, la abraziune şi la acțiunea 
    agenţilor chimici de curăţare 

Culorile prezentate sunt orientative. 
Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV 
pentru culorile reale.

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

0,4-0,7

3-5

7,5-12,5

5/2

interior/exterior

gletieră

[kg/m2]

[m2 /2kg]

[m2 /5kg]

[kg/sac]

-

-

Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

0,4-0,7

3-5

7,5-12,5

5/2

interior/exterior

gletieră

[kg/m2]

[m2 /2kg]

[m2 /5kg]

[kg/găleată]

-

-

ALB

BEJ

BRUN

MARO

CARAMEL

GRI

BAZALT

ALB

BEJ

VANILLA

CREM

CARAMEL

ORANGE

TERACOTTA

GALBEN

VERNIL

VERDE

CAPPUCCINO

CIOCOLATIU

ARABICA

WENGE

BRUN

CAFE CREAM

MARO MELANGE

ROSA

CORAL

SIENA

MAGNOLIA

LILA

ALBASTRU

ULTRAMARIN

MOV

BLEU CIEL

LAGUNA

GRI

BAZALT

GRAFIT
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DURAZIV PM 45
MORTAR HIDROIZOLANT 
MONOCOMPONENT, ADITIVAT CU SILICON

Pe bază de cimenturi speciale aditivate 
cu silicon, agregate minerale, rășini și 
fibre organice, Se recomandă la interior 
pentru impermeabilizarea suprafeţelor 
ce urmează a fi placate (băi, piscine, 
etc.) și împotriva infiltraţiilor prin tavane 
sau pereţi (pivnițe, subsoluri, fose 
septice, cămine de hidrofor, etc.).
Pentru hidroizolarea fundațiilor și a 
suprafețelor expuse la soare, intemperii 
și vibrații (ex. terasele de bloc) se poate 
combina cu Duraziv DF 45 latex flexibil 
cu Kauciuc® (1 sac cu 1 bidon).

BENEFICII:
• Nu permite infiltrarea apei, dar lasă      
   peretele să respire
• Aplicare rapidă și uşoară 

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,5-2
15

7

25

interior/exterior

bidinea/gletieră

[kg/m2]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[kg/sac]

-

-

în strat de 1 mm, 
preparat cu apă  

în strat de 2,5 mm,
preparat cu DF 45 

DURAZIV PM 46 
AquaProtect 
HIDROIZOLAŢIE BICOMPONENTĂ FLEXIBILĂ, 
ADITIVATĂ CU KAUCIUC®

Compusă din: componenta A – lichidă 
(polimer sintetic în dispersie apoasă) şi 
componenta B – pulbere (amestec uscat pe 
bază de ciment, agregate minerale şi aditivi 
speciali) care se folosesc obligatoriu împre-
ună, raport 1:1.
Se recomandă la impermeabilizarea duşurilor, 
băilor, piscinelor, balcoanelor şi teraselor 
înainte de placare ceramică, a fundațiilor, 
soclurilor clădirilor şi a bazinelor de apă, 
precum şi impermeabilizarea şi protecţia 
structurilor din beton împotriva degradărilor 
datorate agenţilor agresivi din aer sau apă.

BENEFICII:
• Componente pre-dozate: preparare ușoară,
   fără risc de eroare
• Aderenţă puternică la diverse suporturi 
• Aplicare uşoară, cu trafaletul sau gletiera

Consum

Ambalare

Mediu

Ustensile

1,5-2,5
6,7

20

interior/exterior

bidinea/gletieră

[kg/m2]

[kg/bidon]

[kg/sac]

-

-

componenta A

componenta B
 

A

B



PLACARE CU GIPS-CARTON
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PROFIL
UW 30

PROFIL
UW 50

PROFIL
UW 75

PROFIL
UW 100

Lungimi standard: 3 m şi 4 m**

PROFILE METALICE

Profilele metalice pentru placări pe o parte (UW 30 şi CD 60) sunt confecţionate, în mod standard, 
din tablă cu grosimea de 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm şi 0,6 mm*.

Profilele metalice pentru placări pe două părţi (UW 50/75/100 şi CW 50/75/100) sunt confecţionate, 
în mod standard, din tablă cu grosimea de 0,5 mm şi 0,6 mm*.

Mod de ambalare UW 30:
24 buc./pachet; 12 pachete/bax (288 buc.)
Mod de ambalare CD 60, CW 50/75/100 şi UW 50/75/100:
12 buc./pachet; 12 pachete/bax (144 buc.)

 *   Standardul după care sunt executate profilele de mai sus este  SR EN 10162, materialul folosit pentru executarea lor fiind tablă zincată calitatea DX 51d+Zn100, iar standardul 
      de abatere la grosime este SR EN 10143:2010.
** Toate profilele pot fi confecţionate şi la alte lungimi decât cele standard, în baza unei comenzi prealabile, timpul de execuţie fiind de aproximativ 7 zile.

PROFIL
CD 60

PROFIL
CW 50

PROFIL
CW 75

PROFIL
CW 100



ANCORARE
CD 60

250 buc./cutie

ÎMBINARE
LINIARĂ

100 buc./cutie

BRIDĂ 
REGLABILĂ

100 buc./cutie

TIJĂ 
ZINCATĂ Ø4
125 - 1500

SUSPENDARE
CD 60

100 buc./cutie

ÎNCRUCIŞARE
CD 60

100 buc./cutie

BRIDĂ 
3-6, 6-9, 9-12 cm

100 buc./cutie

PRELUNGITOR
TIJĂ

100 buc./cutie

UA 50 UA 75 UA 100

PROFILE METALICE

ACCESORII

PROFILE TIP A



Consum

Randament

Ambalare

Domeniu

Ustensile

0,25

80

20

5/20

interior

mistrie/șpaclu

[kg/m rost]

[m liniari de rost/20kg]

[m liniari de rost/5kg]

[kg/sac]

-

-

DURAZIV FP 22
PASTĂ ADEZIVĂ PENTRU GIPS-
CARTON, CU PRIZĂ RAPIDĂ 

Produs pe bază de ipsos, pentru 
fixarea plăcilor de gips-carton, în 
straturi de 4-20 mm. Se poate aplica 
peste zidării din cărămidă sau BCA 
(nu mai este necesară aplicarea de 
tencuieli), suprafeţe de beton, 
tencuieli din mortar tradiţional de 
var-ciment sau suprafeţe placate 
anterior cu gips-carton. Nu se va folosi 
în spaţii cu umiditate permanentă (de 
exemplu, în băi), unde este recoman-
dată utilizarea sistemului de fixare cu 
profile metalice sau lipirea cu adeziv 
pe bază de ciment Duraziv AM 11 sau 
Duraziv AM 12.

BENEFICII:
• Aderenţă optimă pentru plăci de 
   gips-carton şi întărire rapidă
   (după cca. 1-2 ore, se poate trece la 
   umplerea și finisarea rosturilor) 
• Omogenizare și aplicare rapidă

DURAZIV GM 53
PASTĂ DE CHITUIRE GIPS-CARTON ȘI 
GLET ALB DE FINISAJ   

Realizată din ipsos aditivat cu răşini şi 
fibre sintetice, destinată umplerii 
rosturilor de la îmbinarea plăcilor de 
gips-carton, fie că sunt sau nu 
montate pe profile metalice, și 
șpăcluirii suprafeței acestora. 

BENEFICII:
• Timp de lucru cca. 90 min
• Nu scade în rost după uscare
• Rezistență crescută chiar și în
   spații umede
• Previne apariţia fisurilor la rosturile 
   de îmbinare datorită conţinutului 
   mare de fibre de armare

Consum

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

2,5-3

6,5-8

20

interior

mistrie/șpaclu

[kg/m2]

[m2/sac]

[kg/sac]

-

-
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DURAZIV AMORSĂ
PRIMUL STRAT
AMORSĂ ALBĂ 2 ÎN 1

DURAZIV cu Kauciuc®
AMORSĂ CONCENTRATĂ

Ideală pentru reducerea costurilor de 
renovare – timp, manoperă, consum 
de vopsea (se poate aplica un singur 
strat de Vopsea superlavabilă cu 
Kauciuc®, reducând astfel costurile cu 
până la 27% și timpul afectat 
manoperei cu 33%). Recomandată 
ca strat de bază pentru vopselele de 
culoare intensă realizate din bază 
transparentă, şi ca strat intermediar la 
trecerea de la o culoare intensă la una 
pastel sau albă.

BENEFICII:
• Excelentă putere de acoperire
• Reduce gradul de absorbţie al 
   suportului
• Conferă aderenţă stratului de finisaj 
• Evidenţiază rapid zonele care 
   necesită reparaţii înainte de vopsire

Recomandată pentru a creşte flexi-
bilitatea suportului şi a diminua riscul 
apariţiei fisurilor (în special la 
construcţiile noi unde peretele 
„lucrează” în timp).

BENEFICII:
• Penetrează suportul în profunzime 
• Egalizează suprafeţele absorbante 
   neuniform

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

300-350

180-210

100-120

30-35

2,5/8,5/15/25

interior

trafalet

[m2/25L]

[m2/15L]

[m2/8,5L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

150-400

60-160

15-40

1/4/10

interior/exterior

trafalet

[m2/10L]

[m2/4L]

[m2/1L]

[L/bidon]

-

-

DURAZIV FĂRĂ MIROS
ECOLABEL cu Kauciuc® 
AMORSĂ 

Pentru amorsarea suprafeţelor 
minerale noi sau cu reparaţii (beton, 
carămidă, BCA-uri, gleturi, tencuieli, 
adeziv de termoizolație) la interior și 
exterior, înaintea aplicării materialelor 
de finisare (vopsele sau tencuieli 
sintetice), în diluţie cu apă de la 1:1 
până la 1:3 în fucție de natura și gradul 
de absorbție al suportului.

BENEFICII:
• Sistem certificat Ecolabel, amorsă+
    vopsea superlavabilă
• Reduce absorbabilitatea suportului 
   şi consumul de material de finisare

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

60-160

15-40

1/4

interior/exterior

trafalet

[m2/4L]

[m2/1L]

[L/bidon]

-

-

DURAZIV FĂRĂ MIROS
ECOLABEL cu Kauciuc® 
AMORSĂ ALBĂ 

Prima amorsă albă certificată 
ecologic din România, recomandată 
în sistem cu Vopsea superlavabilă 
Ecolabel Duraziv Fără Miros, albă sau 
colorată, într-un singur strat. 
Contribuie la crearea unui mediu 
ambiant sănătos, atât pe parcursul 
aplicării, cât şi după aplicare datorită 
conţinutului minim de compuşi 
organici volatili.

BENEFICII:
• Reduce consumul de vopsea 
   lavabila (1 strat) şi timpul de lucru
• Putere mare de acoperire ce 
   permite un finisaj impecabil
• Protejează materialul de finisare 
    împotriva alcalinităţii şi eflores-   
    cenţei din suportul mineral

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

180-210

30-35

2,5/15

interior

trafalet

[m2/15L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-
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VOPSELE LAVABILE



- ZERO COV
  (Com

puși Organici Volatili)

- ZERO COV
  (Com

puși Organici Volatili)
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nr.

DURAZIV FĂRĂ MIROS
ECOLABEL cu Kauciuc® 
VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ
ȘI BAZĂ DE COLORARE 

Produs certificat Ecolabel și atestat privind 
calitatea aerului din interior (Eurofins Danemarca). 
Ideală pentru renovări ultra-rapide, inclusiv în 
sezonul rece, datorită formulei fără miros și fără 
substanțe toxice și iritante. Se recomandă în 
special pentru spaţii locuite de copii sau persoane 
cu sensibilitate alergică la nivelul căilor respiratorii, 
clinici medicale, hoteluri, precum şi pentru clădiri 
de birouri clasa A (clădiri „verzi“).

BENEFICII:
• Singura vopsea Ecolabel din România 
   certificată zero COV, zero formaldehidă,     
   zero amoniac în aerul respirat
• Disponibilă atât albă, cât și în variantă color
• Putere de acoperire clasa 1
• Peliculă perfect elastică, aditivată cu Kauciuc®
• Rezistenţă excelentă la murdărire și uzură
• Permite locuirea în aceeași zi în care s-a 
   zugrăvit

Finsaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat, perfect opac, uniform

240-270

145-160

40-45

16-18

1/2,5/10/15

interior

trafalet/pistol

-

[m2/15L]

[m2/10L]

[m2/2,5L]

[m2/1L]

[L/găleată]

-

-

RĂSFOIEȘTE CARTELA ȘI ON-LINE!

* Sensory Test - Laboratoarele EUROFINS Danemarca

 EM

ISSION CLASS FO
R BU

ILDING MATERIAL

    
  

 

- tested

According to the  criteria of the
Committee for the Health-related

Evaluation of Building Products (AgBB).

Laboratoarele

Danemarca

Cartela DURAZIV FĂRĂ MIROS® ECOLABEL conține 126 de culori
pastel disponibile în centrele de colorare.



DURAZIV ColorPRO® 
cu Kauciuc® 
VOPSEA SUPERLAVABILĂ, 
BAZĂ DE NUANŢARE

Pentru zugrăveli de înaltă calitate, la 
interior/exterior, într-o varietate mare de 
nuanţe.

BENEFICII:
• Peliculă elastică şi impermeabilă
• Rezistenţa culorii la agenţi abrazivi şi de 
   curăţare  (de uz casnic)
• Asigură obținerea unor finisaje de calitate 
   având o bună etalare, fără dâre și pete
• Aplicare ușoară, fără stropire sau curgere
• Putere de acoperire foarte bună
• Stabilitate excelentă a culorii pe termen lung, 
   inclusiv la radiaţiile UV

Finisaj

Randament

Ambalare*

Mediu

Ustensile

mat, perfect uniform 

120-140

35-40

2,5/9

interior/exterior

trafalet/pistol

-

[m2/9L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-

Cartela  ColorPRO® conține 524 de culori împărţite în două colecţii:

Clasic – 340 de nuanţe grupate pe game de culori
Selecta – 46 de combinaţii cromatice recomandate de arhitecți

*Bază Pastel interior
  Bază Pastel exterior
  Bază Accent interior/exterior
  Bază Transparent interior/exterior

SISTEMUL  DE  COLORARE COMPUTERIZATĂ



DURAZIV ClimaProtect® 
cu Kauciuc® 
VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ

DURAZIV cu Kauciuc®
VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ

Ideală pentru decorarea faţadelor, în condiţiile 
în care se urmăreşte optimizarea consumului, 
reducerea timpului de aplicare şi a manoperei 
(în comparaţie cu tencuiala decorativă).

BENEFICII:
• Flexibilă, previne fisurile şi exfolierea
• Impermeabilă la apă și permeabilă la vapori 
• Garantează stabilitatea de durată a culorii

COLORARE: manual - pigmenţi pulbere 
ecologici DURAZIV ESSENZA

Ideală pentru spaţii cu trafic intens, unde 
pereţii necesită curăţare periodică iar 
pelicula este supusă la solicitări extreme 
(de exemplu, spaţii comerciale, săli de 
clasă, coridoare, săli de sport etc.)

BENEFICII:
• Peliculă perfect flexibilă, datorită aditivării 
   cu Kauciuc®
• CLASA 2 LAVABILITATE - rezistenţă 
   superioară la uzură prin frecare umedă
• Dublă putere de acoperire în sistem cu 
   Amorsa albă 2în1
• Uniformizare perfectă, fără dâre, inclusiv 
   după retușuri
• Grad ridicat de alb, fără risc de îngălbenire

COLORARE: manual - pigmenţi pulbere 
ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

180-210

100-130

30-35

2,5/8,5/15

exterior

trafalet/pistol

-

[m2/15L]

[m2/8,5L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

210-240

120-140

35-40

14-16

1/2,5/8,5/15

interior

trafalet/pistol

-

[m2/15L]

[m2/8,5L]

[m2/2,5L]

[m2/1L]

[L/găleată]

-

-



DURAZIV Satin eXpert 
VOPSEA LATEX  ULTRALAVABILĂ
ALBĂ, CU ASPECT SATINAT

Perfectă pentru zonele supuse la trafic intens, 
cu grad de uzură ridicat (holuri, camere de copii, 
camere de hotel, bucătării etc.), dar şi pentru 
încăperi ce sunt supuse la decontaminări 
frecvente: spitale, clinici, cabinete medicale. 
Se recomandă şi peste tapet de tip rugos, în 
relief sau imprimat, sau din fibră de sticlă.

BENEFICII:
• Peliculă ultra-lavabilă - Clasa 1 de rezistenţă 
   la uzură prin frecare umedă - conform SR EN 
   ISO 11998 
• Durată de viaţă foarte lungă şi aspect „ca 
   nou“ datorită formulei unice Cross-Linking 
   Technology 
• Grad mare de reflexie a luminii comparativ cu 
   o vopsea mată, se recomandă pentru încăperi 
   cu puţină lumină naturală

COLORARE:
computerizat – sistemul Duraziv ColorPRO®, 
într-o gamă extinsă de nuanțe pastel

Ketchup Muştar Vin roşuCafea Creioane Noroi

și la cele mai dificile pete!

REZISTĂ

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

satinat

160-180

40-45

2,5/10

interior

trafalet/pistol

-

[m2/10L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-

Rășină obișnuită Rășină Cross-Linking

Interacţiunea perfect complementară a două tipuri de particule, 
unele elastice şi altele dure, conferă peliculei un finisaj dur şi 
foarte compact (clasa 1 de rezistenţă la uzură prin frecare
umedă), dar o structură flexibilă la contracţiile din interiorul
suportului şi permeabilă la vapori. 



DURAZIV Standard 
VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

Multi-funcţională, ideală atât pentru 
zugrăvirea locuinţelor noi, cât şi pentru 
reîmprospătarea unui finisaj existent. 
Preferată şi de meşteri, pe şantier, şi de 
cei ce aleg să aplice singuri.

BENEFICII:
• Grad ridicat de acoperire în condiţii de   
   randament foarte bun
• Permite transferul de aer (lasă peretele    
   să respire)
• Uscare rapidă, permite vopsirea sau 
   aplicarea unui alt strat în aceeaşi zi

COLORARE: manual - pigmenţi pulbere 
ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

325-375

200-220

110-125

65-75

30-35

2,5/5/8,5/15/25

interior

trafalet/pistol

-

[m2/25L]

[m2/15L]

[m2/8,5L]

[m2/5L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-

DURAZIV profiMAT 
VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

DURAZIV Standard 
Antibacterian 
VOPSEA LAVABILĂ ALBĂIdeală pentru protecția și decorarea 

suprafețelor minerale interioare noi 
(gips-carton, glet de ciment sau ipsos) sau 
renovarea suprafețelor acoperite cu vopsele 
pe bază de dispersii sau tapetate, pentru 
obţinerea unui finisaj de calitate, extra-mat, 
uniform, fără dâre, uşor de retuşat şi cu grad 
de alb ridicat.

BENEFICII:
• Conținut redus de COV - maxim 10 g/l
• Acoperă uşor imperfecţiunile suportului – 
   încărcare inegală, fisuri subţiri etc.
• Etalare perfect uniformă, fără umbre 
    sau dâre, inclusiv pe tavane
• Putere mare de acoperire

COLORARE:
computerizat – sistemul Duraziv ColorPRO®, 
la cerere într-o gamă de nuanțe pastel
manual - pigmenţi pulbere ecologici 
DURAZIV ESSENZA

Având acţiune dezinfectantă de durată, 
datorită compusului antibacterian 
conținut în micro-capsule cu eliberare 
lentă, împiedică înmulțirea și răspândirea 
coloniilor de  bacterii, cum sunt E-Coli şi 
Stafilococul auriu, ce prezintă risc de 
alergii, infecţii respiratorii etc. Are o 
eficienţă ridicată conform Standardului 
Japonez JIS Z2801 şi avizului nr. 
3222BIO/02/12.24, eliberat de Ministerul 
Sănătăţii, Comisia Naţională Pentru 
Produse Biocide.

BENEFICII:
• Conținut redus de COV - maxim 5,1 g/l
• Pentru spaţii cu standard înalt de 
   igienă, miros discret

COLORARE: manual - pigmenţi pulbere 
ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

ultramat

380

230

15/25

interior

trafalet/pistol

-

[m2/25L]

[m2/15L]

[L/găleată]

-

-

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

130-150

10

interior

trafalet/pistol

-

[m2/10L]

[L/găleată]

-

-



DURAZIV Baie şi bucătărie
VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ IGIENIZANTĂ

Recomandată pentru a preveni igrasia şi 
mucegaiul în încăperi cu nivel ridicat de 
umiditate, insuficient ventilate (de ex. băi, 
bucătării, balcoane închise, pivniţe, etc.), 
precum şi pentru a bloca reapariţia după 
curăţarea corespunzătoare a suportului.

BENEFICII:
• Avizată de Ministerul Sănătății
• Peliculă mult mai rezistentă în timp la 
   acţiunea mucegaiurilor (aspergillus, 
   penicillium, ”mucegaiul negru”)
• Grad minim de porozitate, respinge fixarea     
   murdăriei
• Rezistență la abur și umezeală
• Aplicare uşoară, direct din tavă

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

320-330

190-200

30-35

2,5/15/25

interior

trafalet

-

[m2/25L]

[m2/15L]

[m2/2,5L]

[L/găleată]

-

-

DURAZIV Tempera
VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

DURAZIV Tempera cu var 
VAR LAVABIL IGIENIZANT

Ideală pentru lucrări uşoare, periodice, de 
renovare a locuinţei, în special a spaţiilor cu 
trafic mai redus (debarale, tavane etc.), în 
condiţii de buget limitat.

BENEFICII:
• Permite transferul de aer 
   (lasă peretele să respire)
• Ușurință în aplicare

Ideală pentru lucrări uşoare, periodice, de 
decorarea și igienizare a locuinţei. Este 
soluția de finisare economică pentru 
lucrări de renovare care impun folosirea 
unor materiale naturale, în stil tradiţional 
(case de chirpici, etc.).

BENEFICII:
• Permeabilitate excelentă la vapori
• Conţinutul de var stins inhibă apariţia 
   de fungi şi mucegaiuri
• Igienizant 100% natural (nu conţine 
   solvenţi şi biocizi)
• Miros proaspăt, curat, de var

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

65-75

5

interior

trafalet/pistol

-

[m2/5L]

[L/găleată]

-

-

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

mat

120-165

40-45

5/15

interior

trafalet

-

[m2/15L]

[m2/5L]

[L/găleată]

-

-





TENCUIELI DECORATIVE
TE

N
CU

IE
LI

D
EC

O
R

AT
IV

E



Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

rugos

85-100

15-16

4,16/25

exterior

drișcă

-

[m2/25kg]

[m2/4,16kg]

[kg/găleată]

-

-

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

rugos

85-100

15-16

4,16/25

exterior

drișcă

-

[m2/25kg]

[m2/4,16kg]

[kg/găleată]

-

-

DURAZIV FassadenTop
cu rășină Siliconică
GRUND DE AMORSARE PENTRU
TENCUIELI DECORATIVE

DURAZIV Clima Protect®
cu Kauciuc® 
GRUND DE AMORSARE PENTRU
TENCUIELI DECORATIVE

Recomandat pentru sistemul de izolare 
termică DURAZIV pe bază de vată minerală 
şi polistiren, tencuieli de var şi ciment, beton, 
plăci de gips carton, vopsitorii de dispersie 
existente sau plăci de PAL sau OSB. 

BENEFICII:
• Peliculă perfect elastică şi impermeabilă
• Previne apariţia fisurilor şi exfolierea
• Formulă activă anti-alge şi anti-fungi
• Reglează absorbţia suportului şi împiedică 
  uscarea prea rapidă a produsului de finisaj

COLORARE: se colorează în aceeaşi 
nuanţă (sau într-o nuanţă apropiată) cu 
produsul de finisaj care se va aplica ulterior, 
conform selecţiei de culori din cartela 
ColorPRO® pe bază de pigmenți anorganici

Perfect compatibil cu tencuielile decora-
tive DURAZIV, inclusiv cea de cuarț 
colorat, împiedică apariția fisurilor de 
contracție și reduce, astfel, riscul de 
deteriorare a stratului de finisaj.

BENEFICII:
• Formulă activă anti-alge și anti-fungi
• Conferă aderență și izolare excelentă 
   pentru stratul de finisaj
• Uscarea rapidă, permite aplicarea 
   stratului de finisaj în aceeași zi

COLORARE: se colorează în aceeaşi 
nuanţă (sau într-o nuanţă apropiată) cu 
produsul de finisaj care se va aplica 
ulterior, conform selecţiei de culori din 
cartela ColorPRO®



DURAZIV FassadenTop
cu rășină Siliconică
TENCUIALĂ DECORATIVĂ TDS/ MD

DURAZIV Clima Protect®
cu Kauciuc® 
TENCUIALĂ DECORATIVĂ TDS/ MD

Pentru finisarea decorativă și de protecție a 
suprafețelor minerale exterioare - tencuieli de var și 
ciment, beton, sisteme termoizolante cu vată 
minerală şi polistiren (în combinație cu vata 
minerală formează un sistem permeabil la vaporii 
de apă, rezistent la foc și cu un grad ridicat de 
izolare fonică).

BENEFICII:
• Respinge apa, permeabilă la vapori
• Rezistenţă superioară la temperaturi extreme, 
   cicluri îngheţ-dezgheţ, radiaţii UV 
• Flexibilă și rezistentă la impact puternic
• Protecție anti-alge, anti-fungi

COLORARE: computerizat Duraziv ColoPRO® 
(selecție 305 culori cu pigmenți 100% anorganici)

Pentru decorarea faţadelor, ca strat de finisare şi 
pentru protecţia sistemelor termoizolante. Se 
recomandă, în special, în medii supuse unor 
condiţii climaterice ostile sau poluării, ce impun un 
finisaj rezistent și uşor de întreţinut pe termen 
lung. (Agrement Tehnic 10 ani)

BENEFICII:
• Rezistenţă crescută la crăpături şi exfoliere
• Efect de perlare a apei, aditivată cu Kauciuc® 
• Formulă activă anti-alge şi anti-fungi

COLORARE: computerizat – sistemul Duraziv 
ColorPRO® 

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

          scoarță de copac/bob de orez

15-20

11-14

9-10

12-14

10-11

8-9

25

exterior

drișcă

[TDS 1,5mm]

[TDS 2 mm]

[TDS 2,5mm]

[MD 1 mm]

[MD 1,5mm]

[MD 2 mm]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[kg/găleată]

-

-

(funcție de granulație)

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

          scoarță de copac/bob de orez

15-20

11-14

9-10

12-14

10-11

8-9

25

exterior

drișcă

[TDS 1,5mm]

[TDS 2 mm]

[TDS 2,5mm]

[MD 1 mm]

[MD 1,5mm]

[MD 2 mm]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[kg/găleată]

-

-

(funcție de granulație)



Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

          scoarță de copac/bob de orez

15-20

11-14

9-10

12-14

 8-9

7-8 

25

exterior

drișcă

[TDS 1,5mm]

[TDS 2 mm]

[TDS 2,5mm]

[MD 1 mm]

[MD 1,5mm]

[MD 2 mm]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[m2/25kg]

[kg/găleată]

-

-

(funcție de granulație)

DURAZIV Standard
cu Silicon
TENCUIALĂ DECORATIVĂ TDS/ MD

DURAZIV Fantasia Decor
cu Kauciuc® 
VOPSEA DECORATIVĂ STRUCTURATĂ

 Ideală pentru decorarea şi protecţia faţadelor, 
în condiţii optime de preţ-calitate şi rezistenţă 
la umiditate.

BENEFICII:
• Aditivată cu silicon, are proprietăţi hidrofuge

foarte bune
• Permite respiraţia activă a peretelui
• Uşor de aplicat (nu permite întoarceri) și

finisat

COLORARE: computerizat Duraziv ColoPRO® 
și din cartela 48 culori la preț de alb

Ideală pentru decorarea şi protecţia faţadelor, 
în condiţiile în care se urmăreşte optimizarea 
consumului, comparativ cu tencuiala decora-
tivă. Folosită şi la interior, poate fi modelată 
creativ sub diverse structuri.

BENEFICII:
• Finisaje în relief, diverse efecte decorative
• Randament superior
• Lucrabilitate foarte bună

COLORARE: computerizat Duraziv ColoPRO®

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

multitudine de model

20-25

25

interior/exterior

trafalet/gletieră

-

[m2/25kg]

[kg/găleată]

-

-



DURAZIV ClimaProtect® 
cu Kauciuc® 
TENCUIALĂ DE CUARȚ COLORAT

Ideală pentru decorarea şi protecţia la 
exterior şi interior a zonelor supuse unor 
solicitări intense – soclu, holuri etc.

BENEFICII:
• Peliculă perfect elastică şi impermeabilă
• Fără risc de albire în timp în contact cu apa
• Rezistenţă deosebită la lovire, zgâriere şi 
   uzură        
• Efect decorativ

COLORARE: 20 combinaţii de culori - 
cartela DURAZIV 48 la preț de alb
15 combinaţii de culori - la comandă

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

-

5-6

25

interior/exterior

drișcă

-

[m2/25kg]

[kg/găleată]

-

-

17

19

10

12

16

27

6

7

28

32

18

13

11

8

3

5

23

22

24

36

1

4

29

33

14

20

25

35

2

9

31

34

15

21

26

Culorile prezentate sunt orientative. 
Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV pentru 
culorile reale care sunt disponibile la comandă.
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DURAZIV FĂRĂ MIROS
ECOLABEL EMAIL ACRILIC

Pentru finisarea decorativă şi de protecţie 
a tâmplăriei de lemn (ferestre, uşi, 
mobilier, etc.), a obiectelor de decor, a 
suprafeţelor grunduite de oţel şi fontă 
(porţi, garduri) şi a suprafeţelor minerale. 
Poate fi aplicat şi pe suprafeţe tratate 
anterior cu vopsele alchidice, după o 
şlefuire prealabilă.

BENEFICII:
• Putere de acoperire foarte bună
• Stabilitate de durată a culorilor
• Rezistenţă la intemperii şi abraziune
• Nu necesită diluare
• Inodor, pe bază de apă, fără emisii 
   toxice

COLORARE: 17 nuanţe în tendințe

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

satinat

23-25

6-7

0,65/2,5

interior/exterior

    trafalet/pensulă/pistol

-

[m2/2,5L]

[m2/0,65L]

[L/cutie]

-

-

DURAZIV Email Acrilic
ALB PENTRU CALORIFERE

Pentru finisarea decorativă şi de protecţie a 
caloriferelor şi ţevilor de apă caldă. 
Datorită formulei rezistente la şocuri termice 
şi mecanice, poate fi utilizat cu succes şi la 
exterior, pe suprafeţe de lemn (tâmplărie, 
jaluzele, balustrade, mobilier de grădină, 
etc.), metal grunduit, zidărie şi chiar PVC.

BENEFICII:
• Rezistă până la temperaturi de 80°C
• Nu se îngălbeneşte
• Uscare rapidă
• Nu necesită diluare

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile 

satinat

6-7

0,65

interior/exterior

    pensulă

-

[m2/0,65L]

[L/cutie]

-
-

ALB

CREM

LILA

BLEU

ROSA

ORANJ

GALBEN

VERDE CRUD VERDE ÎNCHIS

ULTRAMARIN

GRI DESCHIS

GRI ÎNCHIS

MARO

NEGRU

Culorile prezentate sunt orientative. 
Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV 
pentru culorile reale.

CAFENIU

OCRU

MARO MELANGE



DURAZIV Clima Protect®
LAC LUCIOS PE BAZĂ DE APĂ

Pentru finisarea decorativă şi de protecţie a 
suprafeţelor din lemn: cabane, balcoane, 
garduri, elemente de acoperiş, terasă, etc. 
Poate fi aplicat şi pe suprafeţe tratate anterior 
cu lac pe bază de solvent, după o şlefuire 
prealabilă.

BENEFICII:
• Rezistenţă crescută la UV şi intemperii
• Peliculă elastică – nu se exfoliază şi nu crapă
• Formulă nanopor – lasă lemnul să respire

DURAZIV Clima Protect®
LAZURĂ CONCENTRATĂ PE BAZĂ DE APĂ

Pentru finisarea decorativă şi de protecţie a 
structurilor din lemn, exterioare şi interioare, 
în special cele de dimensiuni mai mari: 
cabane, lambriuri, foișoare, garduri, 
balcoane, mobilier de terasă, elemente de 
tocărie, uşi, etc. Poate fi aplicată şi pe 
suprafeţe tratate anterior cu lac pe bază de 
solvent. 

BENEFICII:
• Peliculă acqua-block, cu efect de perlare
• Penetrează rapid fibra lemnoasă
• Rezistenţă crescută la UV şi intemperii

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

satinat

20-25

5,5 - 6,5

0,65 - 2,5

interior/exterior

pensulă

-

[m2/2,5L]

[m2/0,65L]

[L/cutie]

-

-

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile

lucios

23-28

6-8

0,65 - 2,5

interior/exterior

   trafalet/pensulă/pistol

-

[m2/2,5L]

[m2/0,65L]

[L/cutie]

-

-

DURAZIV Grund Acrilic
DE IMPREGNARE PENTRU LEMN,
INCOLOR

Pentru impregnarea lemnului la interior şi 
exterior (balustrade, balcoane, garduri, 
mobilier de grădină, elemente de acoperiş, 
terasă, elemente de tocărie, uşi, etc.). 
Perfect compatibil cu lacurile şi lazurile 
pentru lemn şi emailurile DURAZIV, crește 
aderenţa acestora la suport și optimizează 
consumul.

BENEFICII:
• Penetrează în profunzime fibra lemnului
• Asigură etalarea perfectă a stratului de 
   finisaj
• Creşte rezistenţa peliculei la acţiunea 
   fungilor şi mucegaiurilor

Finisaj

Randament

Ambalare

Mediu

Ustensile 

-

36-40

23-25

6-7

0,65/2,5/4

interior/exterior

    trafalet/pensulă/pistol

-

[m2/4L]

[m2/2,5L]

[m2/0,65L]

[L/cutie/bidon]

-
-

PALISANDRU WENGE

TEAK

MAHON

STEJAR NUC

PIN

TEAK INCOLOR

STEAJAR AURIU CIREȘ

MAHON

STEJAR NUC

PALISANDRU

WENGE VERDE

Culorile prezentate sunt orientative. Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV pentru culorile reale.





FINISAJE INTERIOR - EXTERIOR
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Fațadă Primărie sector 1, București



FAȚADĂ TERMOSISTEM CU POLISTIREN

NI
VE

LA
RE

DE
CO

RA
RE

AR
M

AR
E

LI
PI

RE

 AT 30 AT 33* AT 37

AT 33* AT 37

AT 33* AT 37

*Produse disponibile și în variantă de iarnă!

AT 31 PLUS*

AT 31 PLUS*

AT 31 PLUS*

Fațadă ansamblul rezidențial Westfield, Arad

GRUND AMORSARE
CLIMA PROTECT® 

TENCUIALĂ TDS/MD
CLIMA PROTECT® 

TENCUIALĂ CUARȚ
CLIMA PROTECT® 

TENCUIALĂ TDS/MD
STANDARD CU SILICON 



FAȚADĂ TERMOSISTEM CU VATĂ MINERALĂ

DE
CO

RA
RE

 
NI

VE
LA

RE
 - 

AR
M

AR
E 

- L
IP

IR
E

 AT 32*

 

AT 31 ALB AT 33* AT 37

GRUND AMORSARE
FASSADEN TOP SILICONIC 

TENCUIALĂ TDS/MD
FASSADEN TOP SILICONICĂ 

*Produse disponibile și în variantă de iarnă!

Fațadă ansamblul rezidențial Novum, București

GRUND AMORSARE
CLIMA PROTECT®

TENCUIALĂ TDS/MD
 CLIMA PROTECT® 

TENCUIALĂ CUARȚ
CLIMA PROTECT® 



HIDROIZOLAȚIE ȘI FINISAJ - SPAȚII UMEDE

GL
ET
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RE

-V
OP

SI
RE

HI
DR

OI
ZO

LA
RE

FL
EX

IB
IL
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CHIT DE ROSTURI CU SILICON

FP 24
VOPSELE LAVABILE

BAIE ȘI BUCĂTĂRIE / STANDARD ANTIBACTERIAN

Adeziv alb flexibil 
cu timp deschis extins  
pentru piscine, plăci de 
mari dimensiuni

AM 18
25 kg
Interior și exterior, C2TE-S1

Pentru placări cu ceramică și mozaic - piscine, spații umede

Recomandat în special pentru montarea plăcilor de mari dimensiuni

Pentru mozaic de sticlă, cărămizi de sticlă, marmură, plăci ceramice 

absorbante sau neabsorbante şi alte plăci din piatră naturală

Permite lipirea placă peste placă, peste pardoseli încălzite sau cu 

hidroizolaţii minerale

AM 13 AM 15 AM 17 AM 18 AM 19

GM 59

PM 46 BICOMPONENT

A

B

PL
AC

AR
E-

CH
IT

UI
RE

FP 27



FINISAJ PEREȚI - INTERIOR, ALB

VO
PS

IR
E

1 S
TR

AT
AM

OR
SA

RE
NI

VE
LA

RE
FI

NI
SA

RE
TE

NC
UI

RE

VOPSELE LAVABILE
CU KAUCIUC® /profiMAT

FP 20

FP 26

AMORSĂ
ALBĂ 2ÎN1

FINISAJ
1strat

Finisaj ansamblul rezidențial Novum, București



FINISAJ PEREȚI - INTERIOR, COLORAT

FI
NI

SA
RE

VO
PS

IR
E

NI
VE

LA
RE

VOPSELE SUPERLAVABILE
ColorPRO® CU KAUCIUC® / Satin eXpert 

VOPSEA ECOLOGICĂ
 FĂRĂ MIROS CU KAUCIUC®

FP 23 FP 26

FP 25 FP 26 FP 27

AMORSE KAUCIUC® /
ALBĂ 2ÎN1

AMORSĂ ECOLOGICĂ
 FĂRĂ MIROS CU KAUCIUC®



HIDROIZOLAȚIE - TERASE, BALCOANE, PISCINE

 PR
O

IE
CT

E 
H

ID
R

O
IZ

O
LA

ȚI
E

CHIT DE ROSTURI CU SILICON

 

GM 59

PM 46 BICOMPONENT

A

B

Adeziv alb flexibil 
cu timp deschis extins  
pentru piscine, plăci de 
mari dimensiuni

AM 18
25 kg
Interior și exterior, C2TE-S1

Pentru placări cu ceramică și mozaic - piscine, spații umede

Recomandat în special pentru montarea plăcilor de mari dimensiuni

Pentru mozaic de sticlă, cărămizi de sticlă, marmură, plăci ceramice 

absorbante sau neabsorbante şi alte plăci din piatră naturală

Permite lipirea placă peste placă, peste pardoseli încălzite sau cu 

hidroizolaţii minerale

AM 15 AM 17 AM 18 AM 19

PL
AC

AR
E

CH
IT

UI
RE

HI
DR

OI
ZO

LA
RE

FL
EX

IB
IL

Ă

Bazin olimpic Focșani



HIDROIZOLAȚIE - FUNDAȚIE, SOCLU

AT 37
(lipire polistiren extrudat)

SAU

GRUND AMORSARE
CLIMA PROTECT®

TENCUIALĂ CUARȚ
CLIMA PROTECT® 

DE
CO

RA
RE

SO
CL

U
HI

DR
OI

ZO
LA

RE
FU

ND
AȚ

IE
 

HI
DR

OI
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RE

SO
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PM 45

PM 46 BICOMPONENT

A

B

PM 46 BICOMPONENT

A

B



PLACĂRI CERAMICE INTERIOR-EXTERIOR

 PR
O

IE
CT

E 
PL

AC
ĂR

ICHIT DE ROSTURI CU SILICON

AM 7 AM 9 AM 11 AM 13

Adeziv alb flexibil 
cu timp deschis extins  
pentru piscine, plăci de 
mari dimensiuni

AM 18
25 kg
Interior și exterior, C2TE-S1

Pentru placări cu ceramică și mozaic - piscine, spații umede
Recomandat în special pentru montarea plăcilor de mari dimensiuni
Pentru mozaic de sticlă, cărămizi de sticlă, marmură, plăci ceramice 
absorbante sau neabsorbante şi alte plăci din piatră naturală
Permite lipirea placă peste placă, peste pardoseli încălzite sau cu 
hidroizolaţii minerale

AM 14 AM 18

 

GM 59

AM 15 AM 17 AM 19

CH
IT

UI
RE

PL
AC

ĂR
I D

IV
ER

SE

Placare ansamblu rezidențial 



PLACĂRI DIVERSE

Adeziv alb flexibil 
cu timp deschis extins  
pentru piscine, plăci de 
mari dimensiuni

AM 18
25 kg
Interior și exterior, C2TE-S1

Pentru placări cu ceramică și mozaic - piscine, spații umede
Recomandat în special pentru montarea plăcilor de mari dimensiuni
Pentru mozaic de sticlă, cărămizi de sticlă, marmură, plăci ceramice 
absorbante sau neabsorbante şi alte plăci din piatră naturală
Permite lipirea placă peste placă, peste pardoseli încălzite sau cu 
hidroizolaţii mineraleAMORSĂ CU

KAUCIUC®

LM 77

LM 77LM 72
AMORSĂ IP 70

AMORSĂ IP 70
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AM 18



DURAZIV SRL 
Str. Fagului nr. 21, Popeşti-Leordeni, 

Ilfov, 077160 

Tel./Fax: 021.361.53.46/47/48
 off.ice@duraziv.ro, www.duraziv.ro

facebook.com/Duraziv
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