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PAPRESA е жива история в строителния сектор;основана през
1967от група хора, свързани със строителството, които в
началото са се занимавали с изработването на гипсови

отливки.Благодарение на многобройните работници, които са
посветили работата си на тази голяма фирма и продължават да

го правят и до днес, фабриката е известна , както на
национално, така и на интернационално нивo като поддържа

ценностите, на които е заложила от самото
начало:ОТГОВОРНОСТ, ЗАДЪЛЖЕНИЕ И КАЧЕСТВО.

PAPRESA е винаги авангардна на пазара благодарение на
департамента си за ИННОВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ, предлагайки

нови и инновативни продукти, насочени към задоволяване на
всички нужди на своите клиенти.

PAPRESA е основана и централата й се намира във
Валядолид.Започва с разширяването си на национално ниво с

откриването на фабрика във Валенсия.Във всяка една от
фабриките си сме се опитали да запазим идентичността си като
в същото време сме се адаптирали и с локалното обкръжение.

Така PAPRESA има проекти, с които да продължава да се
развива и утвърждава своите позиции на националния и
интернационален пазар.Именно за това за PAPRESA може

да се каже, че е фирма с минало, настояще и най-
вече с бъдеще.

Papresa
PANELES PREFABRICADOS S.A.

Лепила за

строителството

www.papresa.net
papresa@papresa.net

Сертификати:
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• Циментово лепило полугъвкаво с висока
непромокаемост и пластичност, подходящо за
поставяне на плочки на басейни.Също и за
залепване на плочки на влажни места.

• Керамика:средно-ниска абсорбация
• Повърхности:бетон,мазилки и настилки от цимент.

Сиво/бяло базово циментово лепило ( Панцер )
служи за поставяне на керамика със средно-висока
абсорбация върху следните повърхности:
• Циментови мазилки
• Зидове от традиционни тухли
• Циментови настилки

Пастата служи за запълване и фиксиране на листите
гипс картон при вътрешни зидове.
Два вида съхнене:
Бързоa (2-3 часа) и бавно( до изсъхване)

• Циментово лепило с много добри технически
характеристики, които увеличават издръжливостта
и до голяма степен еластичността и непромокаемостта.

• Служи за поставяне на завършващи елементи с ниска
абсорбация:

• Порцеланова керамика, мрамори, керамични блокове
голям формат, гланцирани подови настилки и стар
фаянс.

• Циментово лепило с много добри технически
характеристики, които увеличават издръжливостта
и до голяма степен еластичността и непромокаемостта.

• Служи за поставяне на завършващи елементи с
ниска абсорбация:

• Порцеланови, мрамори, керамика голям формат,
гланцирани подови настилки и стар модел фаянс.

Бяло циментово лепило ( Панцер ), което служи за поставяне
на фаянс, керамика със средно-висока абсорбация ( фаянс,
грес…) във вътрешни условия и на тънък слой и в
присъствието на гипсова основа като повърхност:
• Гипс картон и непромокаем гипс картон
• Декорирани с гипс стени
• Зидове от тухли голям формат
• Гипсови тухли

Сивото циментово лепило ( Панцер ) е подготвено за
поставяне на тухли голям формат за външни стени и в
зони с риск от влага ( кухни, бани, килери, мазета…).
Служи също така и за поставяне на фаянс ( керамика
със средно-висока абсорбация ) на дебел слой (8-13 мм),
върху тухли и мазилки.

Бял разтвор за запълване и маркиране на фуги между 2
и 15 мм между керамики със средно-висок тип
абсорбация( фаянс, грес...)
За керамика с ниска абсорбация( порцеланова, мрамор)
се препоръчва ТАПАСУЛ плюс АДЕСИЛАТЕКС

PANZER
SEMIFLEX
ПАНЦЕР
ПОЛУГЪВКАВ
Бял
Торба 25 кг.
C2TE

PANZER
FLEX
ПАНЦЕР
ГЪВКАВ
Сив/Бял
Торба 25 кг.
C2TE

PANCER
FLEX
ПАНЦЕР
EКСТРАГЪВКАВ
Бял
Торба 25 кг.
C2TE-S1

PANZER
ESPECIAL
YESO
ПАНЦЕР
СПЕЦИАЛЕН
ЗА ГИПС
Бял
Торба 25 кг. C1T

PANZER
TABIQUE
ПАНЦЕР
ЗИДАРИЯ
Сив
Торба 25 кг.

TAPAZUL
ТАПАСУЛ
Различни
цветове
Торба 4 кг.

PANZER
ПАНЦЕР
Сив/Бял
Торба 25 кг.
C1T

PASTA DE
JUNTAS
ФУГА ЗА
ГИПС
КАРТОН
Бял
Торба 25 кг.

ПАПРЕСА ЗИДАРИЯ е лепило на база на гипсово лепило
което се използва при:
• Поставяне на ТУХЛИ ГОЛЯМ ФОРМАТ
• Залепяне на ГИПС КАРТОН
• Монтиране на ГИПСОВИ ТУХЛИ
• Залепяне на КОРНИЗИ И ТЕРАКОТ

PAPRESA
TABIQUE
ПАПРЕСА
ЗИДАРИЯ
Бял
Торба 25 кг.

Бяло гипсово лепило за шпакловка, измазване и
заглаждане на следните повърхности:
• Зидове от традиционни тухли или гипсови тухли
• Стени с циментова мазилка
• Стени декорирани с гипс
• Стени с пръскана мазилка от 2 мм дълбочина на капките
• За постигане на ефект рустико на стените

PAPRESA
ENLUCIDO
ПАПРЕСА
Бял
Торба 25 кг.

Плътен гипс за ръчно нанасяне и бавновтвърдяващ, който
служи за вътрешно измазване.Най-често приложение:
• Запълване на пространство между зидове и тавани
• Запълване на разстоянието при поставяне на каси на

врати и прозорци
• Запълване на инсталационни канали
• Поставяне на електрически кутии

YESO
CONTROLADO
ГИПС С
КОНТРОЛИРАНО
СЪХНЕНЕ
Бял
Торба 20 кг.

Плътен гипс за ръчно нанасяне , който служи за
вътрешно измазване.Най-често приложение:
• Запълване на пространство между зидове и тавани
• Запълване на разстоянието при поставяне на каси на

врати и прозорци
• Запълване на инсталационни канали
• Поставяне на електрически кутии

YESO
GRUESO
ГИПС
Бял
Торба 20 кг.

Олекотен гипс за проектиране с машина с перлит,
Подготвен за нанасяне на стени и тавани.
Удължено време за нанасяне за улеснение на работата.

YESO DE
PROYECTAR
ALIGERADO
ОЛЕКОТЕН
ГИПС ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ
Бял. Торба 20 кг.

Сивото лепило на циментова основа е подготвено за
ползване с добавяне на необходимото количество
вода.Основното му предназначение е малки обекти от
домашен характер – поставяне на тухли, запълване на
дупки по стени и др.

MORTERO
SECO
СУХО
ЦИМЕНТОВО
ЛЕПИЛО
Сиво/Бяло
Торба 25 кг.

Сиво лепило на циментова основа, което служи за
проектиране с машина върху повърхности от тухли,
бетонени блокчета, което действа като лепило за
поставяне на плоскости със стъклени фибри или на
каменна вата.

MORTERO
SECO
СУХО
ЦИМЕНТОВО
ЛЕПИЛО ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ
Сиво. Торба 25 кг.

Огнеупорното лепило на циментова основа е
подготвено, за да издържи на високи температури и
огън.
Използва се в строителството на елементи, които
трябва да издържат на високи температури като
фурни за печене, камини, барбекюта, котли за
отпление…

MORTERO
REFRACTARIO
ОГНЕУПОРНО
ЦИМЕНТОВО
ЛЕПИЛО
Сиво
Торба 25 кг.

Бетон подготвен за работа, на който само се
добавя вода с приложение на малки обекти.

HORMIGÓN
BETÓN
БЕТОН
Сив
Торба 25 кг.

• Самонивелиращ се сив циментов разтвор, който
се поставя върху бетон, циментови настилки и
подобни.

• Използва се преди извършването на
процеси,изискващи идеално равна повърхност:

• Поставяне на мокети, коркови настилки,
балатуми, паркети, синтетични настилки…

NOVAMAX
НОВАМАКС
Сив
Торба 25 кг.

Ултрабързо непромокаемо запушващо лепило за
спиране на течове и затваряне на пукнатини за 20
секунди.Непромокаем материал, за външни и
вътрешни помещения, основи от бетон,циментови
мазилки, хоросанови замазки, циментови настилки
и фиброцименти, постигайки непромокаемост от тип
А в продължение на 10 дни.

FUGACEM
ФУГАЦЕМ
Сив
Пластмасова
кофа 5 кг.

Течност на базата на латекс и други химични
съставки, които смесени заедно с циментовото
лепило,го правят по-здраво и пластично.Освен това
допринася за:
• Пластичност
• По-добро сцепление
• По-добро за работа
• По- висока непромокаемост

ADESILÁTEX
АДЕСИЛАТЕКС
Бяла течност
Туби от
25 y 5 литра

Течност на базата на латекс и други химични
съставки, предназначена за предварителна
подготовка за обличане на повърхности ( не е
завършващ слой). Ефектът, които има този грунд-
укрепващ, с по- висока степен на сцепление и без
прах

ADESILÁTEX
PRIMER
АДЕСИЛАТЕКС
ПРИМЕР
Синя течност
Туба от
5 литра и 25
литра

Течност на базата на киселина, която се използва
за премахването на остатъци от цимент или други
продукти на циментова основа (фугин…) от
керамични повърхности .
Използва се също и за премахване на варовик и
кристализирали соли, които могат да възникнат
между фугите на керамиката.
Не използвайте върху мрамор

LIMPIACEM
ЛИМПИАЦЕМ
Безцветна
течност
Туба
5 литра


