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№ п/п Назва продукції Область застосування

 Ціна оптова з ПВД за 1 
мішок/каністру, грн. 

(передоплата-самовивіз 
склад м. Київ)  

 Мінімальна 
рекомендованна 

роздрібнга ціна з ПДВ 
за 1 мішок/каністру, 
грн. (передоплата-
самовивіз склад м. 

Київ) 

1 Суміш EKOMIX "Клей для плитки BS 101", 25 кг
Застосовується для кріплення керамічних, фаянсових, теракотових та інших плиток (плитки з 
водопоглинанням понад 3%) розміром до 30х30 см на деформуються цегельних і бетонних основах 
всередині будівель. Суміш придатна для настінного і підлогової облицювання. Може 
застосовуватися в якості вирівнюючого шару. 

56,05 81,20 

2 Суміш EKOMIX "Клей для плитки Стандарт BS 102", 25 кг

Застосовується для кріплення керамічних, фаянсових, теракотових та інших плиток (розміром не 
більше 40 × 40 см, і водопоглинанням понад 1%) на деформуються цегельних і бетонних основах 
всередині і зовні будівель. Суміш придатна для настінного, підлогової облицювання. Може 
застосовуватися в якості вирівнюючого шару. Використовується для облицювання приміщень з 
підвищеною вологістю.

68,70 97,40 

3 Суміш EKOMIX "Клей для керамограніту BS 103", 25 кг
Застосовується для кріплення будь-яких плиток в тому числі плиток з природного каменю, 
керамограніта і ін. (Розміром не більше 30х30 см і товщиною 1 см) на недеформуючих цегельних і 
бетонних основах всередині і зовні будівель (БЕЗ ДОДАВАННЯ ЕМУЛЬСІЇ). Суміш використовується 
для настінного, підлогової облицювання. Може застосовуватися в якості вирівнюючого шару.

86,59 130,00 

4 Суміш EKOMIX "Клей для плитки Супер BS 104", 25 кг

Застосовується для кріплення будь-яких плиток (у тому числі розміром 60х60 см) з водопоглинанням 
менше 1%, у тому числі плиток з природного каменю (розміром 30х30 см і товщиною до 1 см), 
керамограніта (розміром 40х40 см і товщиною до 1 см) та ін. на недеформуючих цегельних і 
бетонних основах всередині і зовні будинків. Може застосовуватися для облицювання підлоги з 
водним підігрівом. Також суміш придатна для облицювання поверхонь без видалення старої плитки 
(крім глазурованої). Суміш використовується для настінного, підлогового облицювання. Може 
застосовуватися в якості вирівнюючого шару, так само може бути використана для облицювання 
цоколів, терас, балконів.

131,90 198,00 

5 Суміш EKOMIX "Клей для плитки Еластік BS 105", 25 кг

Застосовується для кріплення будь-яких плиток, в тому числі плиток з штучного і природного 
каменю, керамограніта на поверхні що деформується, цегельних і бетонних основах всередині і 
зовні будівель. Також суміш придатна для облицювання поверхонь без видалення старої плитки. 
Суміш використовується для настінного і підлогової облицювання.
Може застосовуватися в якості вирівнюючого шару

187,39 300,00 

6 Суміш EKOMIX "Клей для печей і камінів BS 108", 20 кг

Суміш застосовується для кладки камінів і печей. Також може використовуватися для облицювання 
клінкерною і теракотові плитками поверхонь печей, камінів і димоходів. Рекомендується для 
облицювання підлоги з електро і водним підігрівом. Стійкий до навантажень і перепадів 
температур. Вогнестійкість не менше 1000 градусів за Цельсієм. Застосовується для внутрішніх і 
зовнішніх робіт.

134,69 227,10 

7 Суміш EKOMIX "Клей для блоків з комірчастого бетону BS 
107", 25 кг

Застосовується для тонкошарова кладки (товщина шару 3 мм) внутрішніх і зовнішніх стін блоками 
з пористих бетонів (газосилікатний бетон, пінобетон), керамзитобетону, а також із силікатних 
блоків. Застосовується для приклеювання теплоізоляційних панелей з ніздрюватих бетонів до 
бетонних і цегляних основ. 

61,29 81,70 

8 Суміш EKOMIX "Для мурування М-100 BS 110" 25 кг Застосовується для отримання кладок і штукатурних розчинів високої міцності (М-100), для робіт 
як в приміщеннях, так і зовні будинків. 51,40 68,86 

9 Суміш EKOMIX "Для мурування теплоізоляційна з перлітом 
BS 111", 25 кг

Застосовується для мурування та зведення зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок 
енергозберігаючими будівельними виробами (керамічними пустотілими блоками, шлакоблоками, 
керамзитоблоками, газоблоками, та іншими; двійною, силікатною цеглою, рядовою та іншою 
цеглою тощо) всередині та зовні приміщень. Містить перліт, який сприяє теплоізоляції кладки.

64,55 89,57 

10 Суміш EKOMIX "Клей для кріплення систем теплоізоляції 
BS 113", 25 кг

Застосовується для приклеювання плит з пінополістиролу і жорстких мінераловатних плит. Для 
нанесення на зовнішню поверхню утеплювача армирующего гідроізоляційного шару, необхідно 
використовувати суміш EKOMIX BS 501 або EKOMIX BS 106 

84,69 114,40 

11 Суміш EKOMIX "Клей для систем теплоізоляції BS 106", 25 
кг

Застосовується для влаштування систем теплоізоляції всередині і зовні будівель з використанням 
пінополістирольних плит, мінеральної вати та інших матеріалів. Також застосовуватися в якості 
покриває шару для захисту систем теплоізоляції. 

103,80 142,00 

12 Суміш EKOMIX "Штукатурка Старт BS 202", 25 кг
Для вирівнювання і ремонту бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, 
поверхонь з пористого бетону і природного каменю усередині і зовні будівель. Ефективна при 
ремонті тріщин, раковин, виїмок і інших дефектів на поверхні підстав. Товщина шару за одне 
нанесення - не більше 20 мм.  

56,79 77,30 

13 Суміш EKOMIX "Штукатурка машинного нанесення, BS 203 
МН", 25 кг

Для вирівнювання і ремонту бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, 
поверхонь з пористого бетону і природного каменю усередині і зовні будівель, машинним способом 
нанесення. Ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок і інших дефектів на поверхні підстав. 
Товщина шару за одне нанесення - не більше 20 мм. 

73,60 91,80 

14 Суміш EKOMIX "Шпаклівка Основа BS 301", 25 кг
Для ремонту і підготовки всіх видів мінеральних поверхонь (бетонних, цегляних, цементно-піщаних, 
цементно-вапняних) під обробку. Можливо використовувати як вирівнюючий або штукатурний шар, 
рекомендована товщина шару за один прохід - до 20 мм. Ефективна при закладенні швів, ремонті 
тріщин і інших дефектів на поверхні підстав. Дозволяє отримати рівну, гладку поверхню. 

74,70 112,30 

15 Суміш EKOMIX "Штукатурка Короїд біла BS 208"

Суміш на цементному в'яжучому, для створення фактурних покриттів всередині і зовні будинків. 
Призначена для декоративного оздоблення всередині і зовні будинків бетонних, цегляних і 
оштукатурених поверхонь, а також при влаштуванні теплоізоляції фасадів. Можливе подальше 
нанесення фарби. Властивості: зерно 2-2,5 мм, морозостійкість - не менше 75 циклів, 
перопроніцаемая, антивандальна. 

159,70 242,70 

16 Суміш EKOMIX "Штукатурка Короїд сіра BS 206", 25 кг

Суміш на цементному в'яжучому, для створення фактурних покриттів всередині і зовні будинків. 
Призначена для декоративного оздоблення всередині і зовні будинків бетонних, цегляних і 
оштукатурених підстав, а також при влаштуванні теплоізоляції фасадів. Можливе подальше 
нанесення фарби. Властивості: зерно 2-2,5 мм, морозостійкість - не менше 75 циклів, 
перопроніцаемая, антивандальна. 

117,50 171,00 

17 Суміш EKOMIX "Штукатурка декоративна  Камінцева біла 
BS 205", 25 кг

Декоративна штукатурка "Камінцева" біла BS 205 призначена для декоративного оздоблення 
всередині і зовні будинків бетонних, цегляних і оштукатурених підстав, а також при влаштуванні 
систем теплоізоляції фасадів. Можливе подальше нанесення фарби. Зерно - 1,5 мм, витрата 2,25 кг 
на 1 м кв при шарі 1 мм.

217,90 305,00 

18 Суміш EKOMIX "Стяжка BS 401", 25 кг
Застосовується для улаштування всередині споруд по жорстких поверхнях, роздільним шару і шару 
утеплювача в цивільному будівництві під усі види покриттів. Товщина шару, що наноситься не 
більше 35 мм. 

57,49 79,30 

19 Суміш EKOMIX "Стяжка посилена BS 402", 25 кг

Застосовується для облаштування підлог від 10 мм до 60 мм всередині та зовні будівель.перед 
влаштуванням різноманітних покриттів (плитка, лінолеум, ламінат і т.п.), а також для 
вирівнюючого шару в системі підлог з підігрівом. 58,60 80,40 

20 Суміш EKOMIX "Самовирівнююча Наливна підлога BS 405", 
25 кг

Застосовується для облаштування підлог товщиною від 4 до 20 мм, всередині і зовні будівель. 
Утворює рівну і гладку поверхню. 98,58 148,20 

21 Суміш EKOMIX "Самовирівнююча Гладка підлога BS 403", 25 
кг

Застосовується для облаштування підлог товщиною від 1 до 8 мм, всередині і зовні будівель. 
Утворює рівну і гладку поверхню. 187,90 271,40 

22 Суміш EKOMIX "Для гідроізоляції Гідростоп BS 501", 25 кг

Суміш для гідроізоляції "Гідростоп" BS 501, на цементному сполучному, для внутрішніх і зовнішніх 
робіт для влаштування гідроізоляційного шару на мінеральних несучих поверхнях, які не повинні 
піддаватися деформації, перед оштукатурюванням або облицюванням плиткою (бетон, цегляна 
кладка, цементно-піщана штукатурка, стяжка). Застосовується для фундаментів, басейнів, 
балконів, терас, саун і т. Д.). Може застосовуватися для гідроізоляції резервуарів для зберігання 
питної води.

170,50 250,70 
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