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ДИСТРИБУТОРИ НА ГИПС АД

СДРУЖЕНИЕ ТОПЛИВО
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

София 1680, ж.к. Бели Брези
ул. Хайдушка гора 38
тел.: (02) 818 08 80
(02) 818 08 70, (02) 818 08 10
моб.: 0888 524 345, 0888 524 355
0888 603 501

БАЛКАНИКА - ПЛОВДИВ

тел.: (032) 96 85 11

ЦЕМ КОМЕРС - СОФИЯ

тел.: (02) 962 48 25

ДЕТЕКС ТРЕЙДИНГ - СОФИЯ

тел.: (02) 945 59 49

КЛИЕНТИ

Кнауф
ЦЗ Златна Панега
ЦЗ Холсим Бели Извор
ЦЗ Плевен
Ксела България
Технокорект
Рьофикс
Оргахим
Стром 21
Топливо - клон Видин

КЛИЕНТИ В ЧУЖБИНА
Импулс Комерс
(Зайчар, Сърбия)
Талия (Сърбия)
Стоич Електрик (Сърбия)
Украс - Лапово (Сърбия)
Кемобоя
(Ниш, Сърбия)
Илирия, Македония
Холсим, Сърбия



КОИ СМЕ НИЕ
ГИПС АД е единственото предприятие което добива суров 
гипс и произвежда печен гипс. предприятието е създадено на 
25.12.1965г. От 2005г. основен акционер в дружеството е „Гипс 
Инвест” АД. За осъществяването на амбициозния проект за 
модернизация и развитие, дружеството инвестира за последните 3 
години над 8 мил. лева.
ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и 
при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни 
изделия.

ПРОДУКТИ
при разнообразието на своите продукти ГИПС АД, следи 
европейските тенденции в налагането на нови продукти, 
пречупвайки ги през специфичните особености и изисквания на 
българския пазар. Голямо разнообразие от сухи строителни смеси 
на циментова и гипсова основа. Основната цел на дружеството 
е да предложи на своите клиенти продукти, които намират 
приложение при строителството, реконструкция и ремонт на 
обекти /обществени и жилищни/. 

КАЧЕСТВО
В стремежа си за конкурентоспособност на българския и 
европейски пазар, ГИПС АД осъществява строг контрол по целия 
производствен цикъл. притежава единствената акредитирана 
в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови 
производни. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS

ПАЗАРИ
продукцията на ГИпС АД е добре позната в България и Европа.

About us
GIPs is the only company in Bulgaria mining raw gypsum and 
producing calcinated gypsum. The company was founded on 
December 25th 1965. Since 2005, GIPS INVEST is the majority 
shareholder in the company. In order to implement an ambitious 
modernization and development project GIPs has invested more than 
8 million BGN over the last three years. 
GIPs is a major supplier of raw materials for the cement industry as 
well as for the production of gypsum binding substances and aerated-
concrete products.

Products
GIPs has developed the variety of its products in accordance with 
the European trends in development and marketing of new products 
refracting them through the particular features and demands of the 
Bulgarian market. The company offers a great variety of gypsum-
based and cement-based dry building compounds. The main endeavor 
of the company is to offer its’ clients products applicable in building, 
reconstruction and repair activities in public and residential buildings.    

Quality
In order to be competitive on the Bulgarian and European markets 
GIPs implements strict controlling all over the production process. 
The company possesses the only accredited in Bulgaria laboratory for 
analyzing gypsum and gypsum products. 
GIPs is certified by ISO 9001-2008 SGS.



ÏÐÎÄÓÊÒÈ Ñ ÂÈÑÎÊÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÒ ÏÐÈÐÎÄÅÍ ÃÈÏÑ

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Основата трябва да бъде с равна повърхност, 
здрава и сухa
• 2 тегловни части от сместа /за ръчна 
шпакловка/ или 1,5 тегловна част от сместа 
/за машинна шпакловка/ се разбъркват с една 
тегловна част вода в пластмасов съд, по 
възможност с механична бъркалка. 
• получената смес не се втвърдява 
около 1,30 - 2 ч.
Разход: 1,2 kg/m2/1 mm

ВИДАФИКС ГШ-1
Гипсова шпакловка

За шпакловане на бетонни повърхности 
/панели/, газобетонни стени, хоросанови 
мазилки, лепене и запълване на фуги, 
работа с гипсфазерни плоскости и др.

Хартиени торби - 25, 15 kg

ВИДАФИКС GF2
Фина гипсова шпакловка

прахообразен строителен продукт на 
гипсова основа, с удължено отворено време 
и удобен за работа. предназначен за фино 
шпакловане на повърхности от бетон и 
газобетон.
Финално покритие на стени и тавани от 
хоросанови, гипсови, цименто-варови 
мазилки, запълвани на фуги и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ (+50С до +250С)
• Основата за шпакловане трябва да бъде 
здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, 
прах и строителни отпадъци. 
• Шпакловъчната смес се прибавя в 
съотношение 1 kg. към 500 – 600 ml  чиста вода, 
в зависимост от желаната консистенция за 
работа. Сместа се разбърква за около 2 - 3 min, 
оставя се в покой 3 - 4 min, разбърква се още 
веднъж и е готова за работа. 
• Удължено отворено време за работа, висока 
якост на сцепление и изключителна пластичност. 
Разход: 0,9 – 1,0 kg/m2/1mm

Хартиени торби - 25, 15 kg

ÍÎÂÎ

ØÏÀÊËÎÂÊÈ È ËÅÏÈËÀ



NEW

VIdAFIX GsH-1
Gypsum fi nishing coat

For coating of concrete surfaces (panels), 
aerated concrete walls, mortar coats, joint 
fi lling, plasterboard works and others.

GROUND COATS AND ADHESIVES

HIGH - QUALITY NATURAL GYPSUM PRODUCTS

aPPliCatiON
• The surface on which the coat will be applied has 
to be even, solid and dry
• Stir 2 weight parts of the compound /for manually 
application/ or 1.5 weight parts /for machine 
application/ with 1 weight part of water in a plastic 
container preferably with a manual stirrer 
• The ready compound will not harden for about 
1 ½ - 2 hours.
consumption rate 1.2 kg per 1 m2 
for 1 mm layer

aPPliCatiON
• The surface on which the fi nishing coat will be 
applied has to be solid, dry, even and without any 
oil, dust and construction waste impurities. 
• The recommended ratio is 1 kg of the coating 
compound to 500 - 600 ml of pure water according 
to the desired working consistency. Stir the mixture 
for about 2 - 3 minutes, wait for another 3 - 4 
minutes and then stir it again. Now the mixture is 
ready to use. 
• Prolonged working time, high adhesion strength 
and extraordinary plasticity. 
consumption rate 0,9 - 1,0 kg per 1 m2 
for 1 mm layer

Types of packages - 25, 15 kg

Types of packages - 25, 15 kg

VIdAFIX GF2
Gypsum fi nishing coat

Powdered gypsum-based construction 
product with a prolonged working time. 
Easy to use. For making the fi nishing coat of 
concrete and aerated-concrete surfaces, as 
well as on wall and ceiling mortar, plaster and 
lime-cement coatings and joint fi lling.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Здрава почистена повърхност
• Към 6,25 литра чиста вода добавете 
25 kg от шпакловката.
Разбъркайте до получаване на хомогенна 
смес. Оставете разтвора в покой около 10 min, 
след което разбъркайте за кратко и е готов за 
употреба.

Разход: 8-10 kg/m2/10mm.

ВИДАКОЛ ТЕРМ
Лепило за топлоизолационни плоскости

Сух състав на циментова основа 
за лепене на топлоизолационни 
плоскости от експандиран и 
екструдиран пенополистирол на външни 
топлоизолационни комбинирани системи. 
Клас С1

Хартиени торби - 25 kg

ВИДАФИКС ТЕРМ
Шпакловка за 
топлоизолационни плоскости

Сух състав на циментова основа за 
шпакловане на топлоизолационни 
плоскости от експандиран и 
екструдиран пенополистирол на външни 
топлоизолационни комбинирани системи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Здрава почистена повърхност
• Към 6,25 литра чиста вода добавете 
25 kg от шпакловката.
Разбъркайте до получаване на хомогенна смес. 
Оставете разтвора в покой около 10 min, 
след което разбъркайте за кратко и е готов за 
употреба.
Дебелина на слоя: до 5 mm

Разход: 3-4,0 kg/m2/mm.

Хартиени торби - 25 kg

ØÏÀÊËÎÂÊÈ È ËÅÏÈËÀ

ÍÎÂÎ

ÍÎÂÎ

Хартиени торби - 25 kg



aPPliCatiON
• Apply on a solid and cleaned surface
• Add 25 kg of the adhesive to 6,25 liters of pure 
water
Stir until the mixture becomes homogenous. 
Leave it to mature for about 10 minutes and then 
stir briefl y again. The mixture is ready to use.

consumption rate: 8-10 kg/m2/10 mm

VIdAcoL tErM
Adhesive for thermal insulation panels

A cement-based dry compound designed for 
fi xing of thermal insulation panels made of 
expanded and extruded polystyrene foam 
applicable in combined outdoor thermal 
insulation systems.

Types of packages - 25 kg

VIdAFIX tErM
Ground coat 
for thermal insulation panels

A cement-based dry compound designed for 
coating of thermal insulation panels made 
of expanded and extruded polystyrene foam 
applicable in combined outdoor thermal 
insulation systems.

aPPliCatiON
• Apply on a solid and cleaned surface
• Add 25 kg of the ground coat to 6,25 liters of pure 
water
Stir until the mixture becomes homogenous. 
Leave it to mature for about 10 minutes and then 
stir briefl y again. The mixture is ready to use. 
Thickness of layer: not more than 5 mm

consumption rate: 3-4,0 kg/m2/mm

Types of packages - 25 kg

NEW

NEW

Types of packages - 25 kg

HIGH - QUALITY NATURAL GYPSUM PRODUCTS

GROUND COATS AND ADHESIVES
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Основата трябва да бъде с равна повърхност, 
здрава и суха 
• 1,5 тегловни части от сместа се разбърква с 
1 тегловна част вода в пластмасов съд, 
по възможност с машинна бъркалка. 
• получената смес не се втвърдява около 1,30 
часа.
• Отлично сцепление с основата, пластичност и 
здравина 

Разход: 1,0kg/m2 при дебелина на слоя 1,0 mm.

ВИДАГИПС ТИП 996
Гипсово лепило

За лепене на орнаменти, плоскости, 
гипсфазер и други гипсови изделия.

Хартиени торби - 25, 15 kg

Хартиени торби - 25, 5 kg

ØÏÀÊËÎÂÊÈ È ËÅÏÈËÀ

ВИДАГИПС Р2
Гипсово лепило

Сух строителен състав 
за вътрешно приложение, 
за лепене на гипсокартонени
плоскости и панели

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Основата трябва да бъде стабилна, здрава и 
суха, добре почистена от боя, мазилка и др.
• 1,5 - 2 тегловни части от сместа се разбърква 
с 1 тегловна част чиста вода в пластмасов съд. 
Разбърква се с бавнооборотна бъркалка около 
2-3 минути. Разтвора се оставя да престои около 
5 мин. и отново се разбърква до получаване 
на хомогенна маса. получената смес не се 
втвърдява от 45-90 мин. Да се работи при 
температура от 50С до 300С. Отлично сцепление с 
основата, пластичност и здравина.

Разход: 1.0 kг/m2 за 1.0 mm
Хартиени торби - 25, 5 kg

Хартиени торби - 25, 15 kg

ÍÎÂÎ



aPPliCatiON
• The surface on which the adhesive will be applied 
has to be even, solid and dry 
• Stir 1,5 weight parts of the compound with 1 weight 
part of water in a plastic container preferably with an 
electric stirrer 
• The ready compound will not harden for about 
1 ½ hours.
• Excellent cohesion with the ground surface, 
plasticity and strength 

consumption rate: 1,0 kg per 1 m2 for 1 mm layer

VIdAGIPs tYPE 996
Gypsum Adhesive

For fi xing of decorations, boards, 
plasterboards and other plaster-based 
products.

Types of packages - 25, 15 kg

Types of packages - 25, 5 kg

HIGH - QUALITY NATURAL GYPSUM PRODUCTS

GROUND COATS AND ADHESIVES

VIdAGIPs Р2
Gypsum adhesive P2

Dry building compound for 
indoor application. 
For fi xing of plasterboard and 
plaster panels.

aPPliCatiON
• The surface on which it will be applied has to be 
stable, solid and dry and without any paint, coating 
or other impurities and remains. 
• Stir 1.5 - 2 weight parts of the compound with 1 
weight part of pure water in a plastic container. Stir 
with a low-rotating stirrer for 2 - 3 minutes. Wait for 
5 minutes and then stir the mixture again until it 
becomes homogeneous. The prepared in this way 
mixture will not harden for 45 - 90 minutes.
• The mixture will not harden for about 1 ½ hours. 
• Excellent cohesion with the ground surface, 
plasticity and strength.
consumption rate: 1.0 kg/m² for 1.0 mm layer

Types of packages - 25, 5 kg

Types of packages - 25, 15 kg

NEW
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Основата трябва да бъде с равна повърхност, 
здрава и суха
• при бетонна основа да се грундира 
задължително 
• при машинното нанасяне сухият материал 
се разбърква с чиста вода, като гъстотата на 
разтвора се задава чрез машината. 
• при ръчно нанасяне разтворът се приготвя с 
миксер, като на една торба суха смес се добавя 
15 - 16 kg. чиста вода. 
• Мазилката се разпределя равномерно по 
повърхността, след което се подравнява с 
мастар и се изпердашва. 
Разход: 10 kg/m2 при дебелина на 
слоя 10 mm

ВИДАПЛАСТЕР
Гипсова мазилка К5 за машинно и 
ръчно полагане

Изравняваща мазилка за вътрешни стени 
и тавани от бетон, газобетон и тухли. 
Замества  варо-циментовата изравнителна 
мазилка и гипсова шпакловка, като в 
завършен вид повърхността е готова за 
боядисване или лепене на тапети.Хартиени торби - 25 kg

ВИДАПЛАСТЕР cM10
ЦИМЕНТО-ВАРОВА МАЗИЛКА

Индустриален сух разтвор за мазилка, 
предназначен за вътрешно и външно 
приложение, за машинно и ръчно 
полагане. приложим като хастар за стени, 
тавани, колони, преградни стени 
и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Чиста, здрава, товароносима повърхност 
със затихнали процеси на свиване и 
движения, с ниска попиваща способност, без 
водоразтворими частици по нея.
• Към 4-5 литра чиста вода (в зависимост от 
желаната консистенция и начина на полагане) 
добавете една торба от 25 кg суха смес.
• Разбъркайте с миксер около 3-4 min.
• Разтвора се нанася до 2 часа.
Разход: 13-15 kg/m2/10mm.Хартиени торби - 25 kg

ÌÀÇÈËÊÈ

ÍÎÂÎ

Хартиени торби - 25 kg



aPPliCatiON
• The surface on which the coat will be applied has 
to be even, solid and dry
• It is necessary to apply a primer if the surface is 
made of concrete 
• In case of machine application the dry compound 
is mixed with pure water, the density of the mixture 
being set by adjusting the machine controls 
• In case of manual application the mixture is 
prepared with a stirring machine. Add 15 - 16 litres 
of pure water to a package of dry compound 
• Spread the plaster coat evenly on the surface, 
level up with a lute and fi nally smooth away. 
consumption rate: 10 kg per 1 m2 
for 10 mm layer

VIdAPLAstEr
Plaster coat K5 for machine 
and manual application.

Leveling coat for indoor walls and ceilings 
made of concrete, aerated concrete or bricks.
It is a substitute for lime-cement leveling coat 
and fi nishing plaster coat. Once applied the 
surface is ready for painting or wall-papering.

Types of packages - 25 kg

VIdAPLAstEr cM10
Lime-cement ground coat

Industrial ground coat dry compound suitable 
for outdoor and indoor use. For machine 
and hand application. Applicable for rough 
coating on walls, ceilings, columns, partition 
walls etc.  
Application : (over +50C )

aPPliCatiON
• Apply on a solid, clean and load-bearing surface 
with subsided shrink and movement processes, 
low absorbing capacity and without soluble in water 
particles on it
• Add to 4 - 5 litres of pure water (according to the 
desired consistency and way of application) a 25 kg 
package of dry compound
• Stir with a stirring machine for 3-4 minutes
• Use the mixture within 2 hours
consumption rate: 13-15 kg/m2/10 mmTypes of packages - 25 kg

STUCCOS

NEW

Types of packages - 25 kg

HIGH - QUALITY NATURAL GYPSUM PRODUCTS
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Здрава, твърда, суха и устойчива на 
натоварване основа с равна повърхност, за 
бетонна основа грундирането е задължително.
• при  машинно  полагане  сухият материал 
се разбърква с чиста вода, като гъстотата на 
разтвора се задава чрез настройка на машината, 
разпределя се равномерно по повърхността, 
подравнява се с мастар и се изпердашва, след
което се навлажнява и заглажда с метална 
маламашка. при ръчно нанасяне разтвора се 
приготвя с миксер, като на една торба суха смес 
се добавят 15-16 kg чиста вода. Да се полага при 
температура на въздуха не по-ниска от 50С.
Разход: 10 kг./m2/mm

ВИДАПЛАСТЕР bN003
Лека гипсова мазилка за машинно 
полагане с подобрена водоустойчивост.

Сух строителен състав с 
хидрофобизираща добавка за 
вътрешно и външно приложение върху 
стени  и тавани от бетон, газобетон, 
тухли и др.

Хартиени торби - 25 kg

ÌÀÇÈËÊÈ

СТРОИТЕЛЕН ГИПС
Хигроскопичен строителен продукт, 
приложим за работа в сухи помещения, 
за довършителни работи, способност 
да образува пластична маса при 
разбъркване с вода, възможност за 
многофункционално използване в 
строителството.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Основата за шпакловане трябва да бъде 
здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, 
прах и строителни отпадъци.
• Гипса се прибавя към предварително 
приготвена количество вода, след което се 
разбърква до получаване на хомогенна маса, 
вода/гипс - 0,6 до 0,8 тегловни части вода към 1 
тегловна част гипс. 

Разход: В зависимост от приложението.
Хартиени торби - 25, 5 kg

ÊËÀÑ Â4ÍÎÂÎ



HIGH - QUALITY NATURAL GYPSUM PRODUCTS

aPPliCatiON
• Apply on a solid, hard, dry, load-resistant and even 
surface. Use obligatory a primer in case of applying 
on a concrete surface. 
•In case of machine application stir the dry 
compound with pure water. The density of the 
mixture is set by adjusting the machine controls. 
Apply the mixture evenly on the surface, level up 
with a lute and smooth away. After that wet the coat 
and smooth it away again with a metal lute. In case 
of manual application prepare the mixture with a 
stirrer. Add 15 - 16 litres of pure water to a package 
of dry compound. Do not apply if the air temperature 
is below 50С.
consumption rate: 10 kg/m²

VIdAPLAstEr bN003
Light plaster coat with improved water 
impermeability. For machine application.

Dry building compound with a water repellent 
additive for indoor and outdoor application on 
walls and ceilings made of concrete, aerated-
concrete, bricks etc. 

Хартиени торби - 25 kg

ÌÀÇÈËÊÈ

Хартиени торби - 25, 5 kg

CLASS Â4

coNstructIoN GYPsuM
A hygroscopic construction product suitable 
for fi nishing works in closed dry premises. 
Construction gypsum possesses the ability to 
form a plastic mass if it is stirred with water 
which imparts its multifunctional application in 
building.

aPPliCatiON
• The surface on which it will be applied has to 
be solid, dry, even and without any oil, dust and 
construction waste impurities.
• Add construction gypsum to preliminary prepared 
water and stir until a homogeneous mass is 
achieved. The recommended ratio is 0,6 to 0,8 
weight parts of water to 1,0 weight part of gypsum.

consumption rate: Depending on the type of 
application.

NEW
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Основата трябва да бъде с равна повърхност, 
здрава и суха 
• при бетонна основа  да се грундира 
задължително 
• Сухата смес се прибавя към предварително 
приготвено количество вода в съотношение 
3:1 или на 25 kg. Суха смес се добавят 6,5 - 7 L 
вода. Разбърква се с електрическа бъркалка до 
получаване на еднородна маса. 
Сместа се налива върху основата и се 
разпределя с помощта на шпакла.
• Замазката се нивелира и заглажда сама. 
Финалната подова настилка може да се нанася 
след 48 - 72 h.
Разход: 1,5 kg/m2 при дебелина на слоя 1 mm

ВИДАНИВЕЛ
Самонивелираща се подова замазка нa 
гипсова основа

Сух строителен състав предназначен за 
фино изравняване и поправка на подове 
в закрити помещения при дебелина на 
слоя от 1 - 10 mm.  За направата на равни 
и здрави замазки преди направата на 
финални подови покрития като мрамор, 
мокет, паркет и др.

Хартиени торби - 25 kg

ВИДАНИВЕЛ c10
Самонивелираща се подова замазка на 
циментова основа. От 1 до 10 mm

Циментова замазка за фино изравняване 
на подове в жилищни и обществени 
сгради. За премахване на най-фините 
дефекти на основата и идеално изравнено 
хоризонтално ниво. 
За вътрешно приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Здрава, суха, почистена от мазни петна, смоли 
и прах основа
• Към 5- 5,5 литра чиста вода добавете 25 kg 
суха смес.
• Разбъркайте с електрическа бъркалка до 
получаване на еднородна маса.Налейте сместа 
върху основата  и разпределете с помощта на 
шпакла.Замазката се нивелира и заглажда сама.
Финалната настилка нанесете след 24 часа.
• Дебелина на слоя 1 до 10 mm
Разход: 1,4-1,5 kg/m2/mm.

Хартиени торби - 25 kg

ÇÀÌÀÇÊÈ

ÍÎÂÎ

Хартиени торби - 25 kg
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aPPliCatiON
• The surface on which the coating will be applied 
has to be even, solid and dry.
• It is necessary to apply a primer if the surface is 
made of concrete.
• Add the dry compound to preliminary prepared 
water in a 3:1 ratio or add 6.5 – 7 litres of water to 
25 kg dry mixture. Stir with an electric stirrer until the 
mixture becomes homogeneous. Pour the compound 
on the ground and disperse it evenly with a putty-
knife.
• The coating will level and smooth away by itself. 
The fi nal fl oor coating can be laid after 48 - 72 hours.
consumption rate: 1,5 kg per 1 m2 
for 10 mm layer

VIdANIVEL
self-leveling gypsum-based fl oor coating

Dry building compound suitable for fi ne   
levelling and repair of fl oors in closed 
premises with a thickness of layer varying 
between 1 and 10 mm. Suitable for making 
even and solid coatings beneath the fi nal 
fl oor  covering such as marble, fi tted carpets, 
parquet and others.Types of packages - 25 kg

VIdANIVEL c10
self-leveling fl oor coating between 
1 mm and 10 mm

Cement-based fl oor coating designed for 
fi ne leveling of fl oors in residential and public 
buildings. Ensures a perfect smoothness of the 
horizontal level and removes even the smallest 
fl aws of the ground surface. For indoor use.

aPPliCatiON
• Apply on solid, dry and free of greasy spots, resin 
and dust surfaces.
• Add 25 kg of the dry compound to 5 – 5,5 litres of 
pure water.
• Stir with an electrical stirrer until the mixture 
becomes homogenous. Pour the compound on the 
ground and disperse it evenly with a putty-knife. The 
coating will level and smooth away by itself. 
The fi nal fl oor coating can be laid after 24 hours.
• Thickness of layer: 1 to 10 mm.
consumption rate: 1,4-1,5 kg/m2/mm.

Types of packages - 25 kg

PUTTIES

NEW

Types of packages - 25 kg
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ПРИЛОЖЕНИЕ
• Здрава, суха, почистена от мазни петна, смоли 
и прах основа
• Към 5- 5,5 литра чиста вода добавете 25 kg 
суха смес.
• Разбъркайте с електрическа бъркалка до 
получаване на еднородна маса. Налейте сместа 
върху основата и разпределете с помощта на 
шпакла. Замазката се нивелира и 
заглажда сама. 
Финалната настилка нанесете след 24 часа.
Разход: 1,5-2,0 kg/m2/mm.

ВИДАНИВЕЛ c30
Самонивелираща се подова замазка на 
циментова основа. От 10 до 30 mm

Циментова замазка за изравняване на 
подове в жилищни и обществени сгради, 
преди полагане на финални покрития, като 
мрамор, плочки, мокет, паркет и др. 
За вътрешно приложение.

Хартиени торби - 25 kg

Хартиени торби - 25 kg

ÇÀÌÀÇÊÈ

ËÅÏÈËÀ ÇÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß ПРИЛОЖЕНИЕ (+50С до +250С)
• повърхността да се почисти преди полагане на 
плочите
• Добавете 6,0 – 6,5 литра вода (в зависимост от 
желаната консистенция) за една торба от 25 kg и 
разбъркайте до получаване на хомогенна смес, 
за вертикални повърхности добавете по-малко 
количество вода.
• Оставете сместа да отлежи 5 до 10 min.
• Разбъркайте сместа отново преди полагането 
и с назъбена маламашка 
• Дебелина на слоя 2 до 10 mm
Разход: 2-4 kg/m2.

ВИДАКОЛ В53
Нормално втвърдяващо 
циментово лепило

Циментово лепило за лепене на фаянс, 
теракота и гранитогрес върху стени и 
подови настилки при вътрешни и външни 
облицовъчни работи в сухи и влажни 
помещения. 
Клас С1

ÍÎÂÎ

Хартиени торби - 25 kg

Хартиени торби - 25 kg
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aPPliCatiON
• Apply on solid, dry and free of greasy spots, resin 
and dust surfaces
• Add 25 kg of the dry compound to 5 - 5,5 litres of 
pure water
• Stir with an electrical stirrer until the mixture 
becomes homogenous. Pour the compound on the 
ground and disperse it evenly with a putty-knife. 
The coating will level and smooth away by itself. 
The fi nal fl oor coating can be laid after 24 hours 
• Thickness of layer: 10 to 30 mm.
consumption rate: 1,5-2,0 kg/m2/mm.

VIdANIVEL c30
self-leveling fl oor coating 
between 10 mm and 30 mm

Cement-based coating for leveling of fl oors 
in residential and public buildings. Applicable 
before laying the fi nal fl oor covering such 
as marble, tiles, fi tted carpets, parquet and 
others. For indoor use.

Types of packages - 25 kg

Types of packages - 25 kg

ADHESIVES FOR CERAMIC COVERINGS aPPliCatiON (+50С до +250С)
• Clean the surface before laying the tiles
• Add 6,0 - 6,5 litres of water (according to the 
desired consistency) to one 25 kg package and stir 
until the mixture becomes homogenous. 
In case of applying to vertical surfaces add less 
water.
• Leave the mixture to mature for 5 - 10 minutes
• Stir the mixture again and then apply with a 
mortar-board 
• Thickness of layer: 2 to 10 mm
consumption rate: 2-4 kg/m2.

VIdAcoL В53
cement-based adhesive 
with ordinary hardening time

Cement-based adhesive designed for fi xing 
wall tiles, fl oor tiles and porcelain. Suitable for 
indoor and outdoor construction works in dry 
and wet premises. 
Class C1.

NEW

Types of packages - 25 kg

Types of packages - 25 kg

PUTTIES
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ËÅÏÈËÀ ÇÀ ÊÅÐÀÌÈ×ÍÈ ÏÎÊÐÈÒÈß ПРИЛОЖЕНИЕ (+50С до +250С)
• повърхността да се почисти преди полагане на 
плочите
• подходящо за плочки върху подово отопление, 
при помещения подложени на постоянно 
мокрене, слънчеви лъчи и атмосферно влияние.
• Добавете 5,5 - 6,0 литра вода (в зависимост от 
желаната консистенция) за една торба от 25 kg и 
разбъркайте до получаване на хомогенна смес.
• Оставете сместа да отлежи 5 до 10 min.
• Разбъркайте сместа отново преди полагането 
и с назъбена маламашка
Разход: 2-4 kg/m2.

ВИДАФЛЕКС c2tE
Висококачествено циментово лепилo

подобрено циментово лепило с 
допълнителни характеристики, намалено 
плъзгане и разширено отворено време, за 
лепене на гранитогрес, стенни и подови 
плочки в закрити и открити помещения. 
Клас С2ТЕ.

Хартиени торби - 25 kg

ВИДАКОЛ ФЛЕКС c2t
Високоякостно лепило 
на циментова основа

подобрено циментово лепило с 
допълнителни характеристики и намалено 
плъзгане за лепене на гранитогрес, 
керамични плочки за вътрешна и външна 
облицовка на стени и подови настилки, 
за фаянс и теракота в сухи и влажни 
помещения. 
Клас С2Т.

ПРИЛОЖЕНИЕ (+50С до +250С)
• повърхността да се почисти преди полагане на 
плочите
• подходяща за помещения подложени на 
постоянно мокрене и слънчеви лъчи, за  
вертикални и наклонени повърхности
• Добавете 6,0 – 6,5 литра вода (в зависимост от 
желаната консистенция) за една торба от 25 кg и 
разбъркайте до получаване на хомогенна смес. 
За вертикални повърхности добавете по-малко 
количество вода
• Оставете сместа да отлежи 5 до 10 min
• Разбъркайте сместа отново преди полагането 
и с назъбена маламашка 
• Дебелина на слоя 2 до 10 mm
Разход: 1,6-4,0 kg/m2.

Хартиени торби - 25 kg

ÍÎÂÎ

ÍÎÂÎ

Хартиени торби - 25 kg
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aPPliCatiON (+50С up to +250С)
• Clean the surface before laying the tiles
• Suitable for fi xing tiles on fl oor heating and for 
premises continuously exposed to humidity, sun 
light and atmospheric impacts.
• Add 5,5 - 6,0 litres of water (according to the 
desired consistency) to one 25 kg package and stir 
until the mixture becomes homogenous.
• Leave the mixture to mature for 5 – 10 minutes.
• Stir the mixture again and then apply with a 
mortar-board
consumption rate: 2-4 kg/m2.

VIdAFLEX c2tE
High-strength cement-based adhesive

Improved cement-based adhesive with 
additional features, reduced sliding and 
prolonged working time. Suitable for fi xing 
porcelain, wall tiles and fl oor tiles in indoor 
and outdoor premises. 
Class C2TE.

Types of packages - 25 kg

VIdAcoL FLEX c2t
High-strength cement-based adhesive

Improved cement-based adhesive with 
additional features and reduced sliding. 
Suitable for fi xing porcelain and ceramic tiles 
on indoor and outdoor walls and fl oors as well 
as for fi xing wall and fl oor tiles in dry and wet 
premises. 
Class C2T.

aPPliCatiON (+50С up to +250С)
• Clean the surface before laying the tiles.
• Suitable for premises exposed continuously to 
humidity and sunlight. Suitable for vertical and 
inclined surfaces.
• Add 6,0 - 6,5 litres of water (according to the 
desired consistency) to one 25 kg package and stir 
until the mixture becomes homogenous. In case of 
applying to vertical surfaces add less water.
• Leave the mixture to mature for 5 – 10 minutes.
• Stir the mixture again and then apply with a 
mortar-board.
• Thickness of layer: 2 to 10 mm.
consumption rate: 1,6-4,0 kg/m2.Types of packages - 25 kg

NEW

NEW

Types of packages - 25 kg

ADHESIVES FOR CERAMIC COVERINGS



ÃÐÓÍÄÎÂÅ ПРИЛОЖЕНИЕ
• След отваряне се разбърква до пълното 
хомогенизиране. Нанася се върху добре 
почистена и обезпрашена бетонова основа с 
четка или валяк, при температура на въздуха от 
5°С до 35°С. 
• Не се разрежда с вода. В зависимост от 
основата грундът трябва да съхне 3-8 часа.
• Лесен за нанасяне, заздравява основата, 
изравнява попиваемостта, подобрява адхезията.
Разход:    
0,180  l/ m2  или   0,250  kg/m2 - за гладка 
бетонова основа
0,500  l/ m2  или   0,800  kg/m2 - за симпролитни 
блокове

ВИДАКОНТАКТ
Контактен грунд за гипсови мазилки 
върху бетонни основи

предназначен за вътрешно и външно 
приложение в строителството, за добра 
адхезия и отлично сцепление между стар 
бетон с гипсови / циментови / шпакловки 
и мазилки, при залепване на плоскости 
от гипскартон, гипсфазер, симпролитни 
блокове и др.

пластмасова опаковка 

25, 5 kg

ПРИЛОЖЕНИЕ
• След отваряне се разбърква до пълното 
хомогенизиране. Нанася се върху  добре 
почистена и обезпрашена бетонова основа с 
четка или валяк, при температура  на  въздуха 
от 5°С до 35°С. 
• Замазката се нанася минимум 4 часа след 
нанасяне на дълбокопроникващия грунд. при 
порьозни повърхности да се нанесе втори пласт 
от грунда. Не се разрежда с вода. 
• Лесен за нанасяне, запечатва порите в 
основата, подобрява адхезията. Намалява 
порьозността и повишава здравината на 
основата. 
Разход: 0,230  kg/m2 за гладка бетонова основа.

ВИДАГРУНД
Дълбокопроникващ грунд за бетон и 
циментови замазки

предназначен за грундиране на бетон и 
циментови замазки, преди полагане на 
самонивелиращи се подови замазки.

ВИДАКОНТАКТ
Контактен грунд за гипсови мазилки 
върху бетонни основи

предназначен за вътрешно и външно 
приложение в строителството, за добра 
адхезия и отлично сцепление между стар 
бетон с гипсови / циментови / шпакловки пластмасова опаковка 

ÍÎÂÎ

пластмасова опаковка

25, 5 kg

ÍÎÂÎ
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PRIMERS

ViDaCONtaCt

Suitable for indoor and outdoor use in 
construction works. Good adhesion and 
excellent cohesion of old concrete with 
gypsum /cement/ ground coats and fi nishing 
coats. Applicable as a primer before fi xing 
plaster boards, Simprolit blocks etc.Plastic package 

25, 5 kg

aPPliCatiON
• After opening stir it until the contents gets fully 
homogenous. Apply on a thoroughly cleaned and 
dust free concrete surface with a brush or a roll-
brush. The air temperature must be between 
5°С and 35°С. 
• Lay the coating at least 4 hours after applying the 
deep penetrating primer. If the surface is pervious 
apply a second layer of the primer. Do not dilute 
with water.
• Easy to apply, seals the pores at the bottom, 
improves the adhesion, decreases porosity and 
increases the strength of the surface. 
consumption rate: 0,230 kg/m2 for a smooth 
concrete ground surface.

ViDaGRuND

Suitable for primer coating of concrete and 
cement coatings, before laying self-leveling 
fl oor coatings.

ViDaCONtaCt

Suitable for indoor and outdoor use in 
construction works. Good adhesion and 
excellent cohesion of old concrete with 
gypsum /cement/ ground coats and fi nishing 
coats. Applicable as a primer before fi xing 
plaster boards, Simprolit blocks etc.Plastic package 

NEW

Plastic package

25, 5 kg

NEW

aPPliCatiON
• After opening, stir it until the contents gets fully 
homogenous. Apply on a thoroughly cleaned and 
dust free concrete surface with a brush or a roll-
brush. The air temperature must be between 
5°С and 35°С. 
• Do not dilute with water. The primer dries for 3 to 8 
hours depending on the type of the ground surface.
• Easy to apply, strengthens the ground surface, 
equalizes the absorption capacity, improves the 
adhesion.
consumption rate:    
0,180 l/m2 or 0,250 kg/m2 for a smooth concrete 
ground surface.
0,500 l/m2 or 0,800 kg/m2 for Simprolit blocks.

HIGH - QUALITY NATURAL GYPSUM PRODUCTS

ViDaGRuND

fl oor coatings.



ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГИПС АД

РЕГИОН - 1 - СОФИЯ, СОФИЯ ОБЛАСТ
Любомира Пенкова, Моб: 0885 948 331

РЕГИОН - 2 - СОФИЯ - ЮГОЗАПАД
БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ, САНДАНСКИ, ПЕТРИЧ, СИМИТЛИ, РАЗЛОГ, БАНСКО
Любомира Пенкова, Mоб: 0885 948 331

РЕГИОН - 3 - СЕВЕР
В. ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, РУСЕ, СИЛИСТРА, РАЗГРАД, ТРОЯН
Венцислав Ангелов, Mоб: 0885 948 529

РЕГИОН - 4 - ЮЖЕН
ПЛОВДИВ, СТ. ЗАГОРА, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН, АСЕНОВГРАД, СЛИВЕН, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ, ДИМИТРОВГРАД, 
СВИЛЕНГРАД
Владимир Стоянов, Моб.: 0885 948 751

РЕГИОН - 5 - ИЗТОЧЕН
ДОБРИЧ, ВАРНА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН, АЙТОС, КАРНОБАТ, БУРГАС, ПРИМОРСКО
Милен Янков, Моб.: 0885 947 234

3771. ñ. Êîøàâà, îáë. Âèäèí       Òåë.: 094/600 553, 604 012, e-mail: gips-ad@infotel.bg

ДИСТРИБУТОРИ НА ГИПС АД
СДРУЖЕНИЕ ТОПЛИВО - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
София 1680, ж.к. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 38, тел.: (02) 818 08 80, (02) 818 08 70, (02) 818 08 10, 
моб.: 0888 524 345, 0888 524 355 0888 603 501
БАЛКАНИКА - ПЛОВДИВ, тел.: (032) 96 85 11
ЦЕМ КОМЕРС - СОФИЯ, тел.: (02) 962 48 25
ДЕТЕКС ТРЕЙДИНГ - СОФИЯ, тел.: (02) 945 59 49


