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Високу якість
полімерої композиції

«КОУТЕКС»
неодноразово було відзначено

різними нагородами. 
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На сьогоднішній день асортимент
випускаемої продукції складає

видів полімерних композицій,
кольоровий пісок різних фракцій, 

акрилові чіпси та флоки



ПРОДУКЦІЯ

НАДАННЯ ПОСЛУГ 
З ПЕРЕВІРКИ 
ЯКОСТІ

Відділ технічного контролю.
Особиста сертифікована
лаборатория
В лабораторії перевіряються сировинні компоненти
і вироблений матеріал на відповідність вимогам ТУ, 
що гарантує високу якість продукції. 



Композиція «КОУТЕКС» прийнята за «еталон» при сертифікації
полімерних матеріалів.

Переваги: 

• низька лінійна усадка (менше 2%); 

• висока адгезія до  різних основ;

• можливість отримання монолітних виробів і конструкцій;

• хімічна стійкість;

• водонепроникність.



Склеювання
• металів

• бетону Ремонт та 
зміцнення

• дамб й мостів

• підводних трубопроводів

• зон змінного змочування

Антикорозійний 
захист

Відновлення

• зруйнованої гідроізоляції 
трубопроводів (муфти, бандажі)

• залізобетонних конструкцій і 
споруд на поверхні й під водою

Герметизація 
та 

гідроізоляціяРЕАЛІЗАЦІЯ 
ПРОДУКЦІЇ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
 РОБОТИ
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Використання ПК «Коутекс» набуло широкого поширення в багатьох 
галузях промисловості: 

АЕС, ТЕС, ГЕС, ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ, ХІМІЧНІЙ, НАФТОПЕРЕРОБНІЙ, 
ЕЛЕКТРОНІЙ, ПОЛІГРАФІЧНІЙ, ЛОГІСТИЧНІЙ, ЛЕГКІЙ, ХАРЧОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ.

Влаштування безшовних промислових та декоративних підлог:

• ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНІ та РАДІАЦІЙНО-СТІЙКІ ПІДЛОГИ для АЕС України;

• АНТИСТАТИЧНІ ПІДЛОГИ для мікроелектронної промисловості, лікарень, радіозаводів;

• ХІМІЧНО-СТІЙКІ ПІДЛОГИ  в лабораторіях та на виробництві з агресивними середовищами;

• Влаштування покриття з захистом від ПРОНИКАЮЧЩЇ РАДІАЦІЇ;
• ПРОМИСЛОВІ ПІДЛОГИ в логістичних, торгівельних комплексах, паркінгах та гаражах, 

терміналах, майстернях, СТО, складських та виробничих приміщеннях у харчовій, фармакологічній, 
медичній, деревообробній, меблевій промисловості;

• ДЕКОРАТИВНІ ПІДЛОГИ у громадських закладах, банках, учбових закладах, закладах 

громадського харчування.



ДЕКОР МОНО
Універсальний вид наливного товстошарового
покриття з високими показниками міцності, 
експлуатаційними та декоративними властивостями. 
Такий тип покриття використовується у виробничих, 
промислових, складських, побутових, 
адміністративних приміщеннях. 
У приміщеннях які мають інтенсивні навантаження.

ДЕКОР АСТ антистатичний
Полімерне товстошарове наливне покриття з
антистатичними властивостями.Такий тип покриття
використовується в приміщеннях, де основною 
вимогою є антистатичність підлоги: на підприємствах
радіо і мікроелектронної промисловості, в 
операційних і т.п.

ДЕКОР ХС хімстійкий
Наливне покриття з підвищеною стійкістю до дії
агресивних речовин.Такий тип покриття
використовується в лабораторіях, 
лікарнях,фармацевтичних підприємствах.
У приміщеннях, де  присутнє агресивне середовище.



ЗНЕПИЛЮВАННЯ
Полімерне тонкошарове покриття призначене для:
- зміцнення і знепилювання бетонної основи;
- гідроізоляціі;
- герметизаціі;
- антикорозійного захисту різних поверхонь.

ОКРАС
Тонкошарове полімерне покриття призначене для
влаштування покриттів підлоги в житлових, службових,
виробничих, складських, побутових, адміністративних
приміщеннях зі слабким і помірним навантаженням, 
а також для виконання верхнього шару при гідроізоляції, 
герметизації,хімічного та антикорозійного захисту
залізобетонних конструкцій, резервуарів, трубопроводів.

ОКРАС З ЧІПСАМИ
Полімерне тонкошарове покриття, виконане методом
відсипання акрилових чіпсів по пофарбованій основі
з подальшим захистом ПК «Коутекс» - безкольорова.
Такий тип покриття використовується в 
адміністративних і офісних приміщеннях, ТРЦ, барах, 
ресторанах, на сходових маршах, в місцях інтенсивного
руху пішоходів.



ККП ВІДСИПКА
Полімерне товстошарове покриття, виконане методом
відсипання кольоровим кварцовим наповнювачем з 
подальшим порозаповненням ПК «Коутекс» -
безкольорова.
Такий тип покриття використовується в місцях
транспортних
доріжок, в місцях в'їзду у паркінг, на торгових площах, в
виробничих і складських приміщеннях, офісах, барах,
ресторанах, на сходових маршах, під значними
навантаженнями (пересувний транспорт), в місцях
інтенсивного руху навантажувачів.

ШАГРЕНЬ
Полімерне товстошарове покриття, виконане методом
відсипання річковим або кварцовим піском з 
наступним
нанесенням кольорового матеріалу ПК «Коутекс».
Такий тип покриття використовується на паркінгах, в 
складських приміщеннях і на пандусах.
У місцях, де потрібно антиковзне покриття.

НЕГОРЮЧІ



З моменту заснування компанії було реалізовано величезна кількість об'єктів
з використанням полімерної композиції «Коутекс». Сюди можна включити об'єкти всіх
галузей народного господарства, складські та логістичні комплекси адміністративні
будівлі, лікарні, поліклініки, школи і дитячі сади, а також,  об'єкти приватної власності.

ХАРЧОВА 
ПРОМИСЛОВИСТЬ

 «Крафт Фудс Україна», 
«Чіпси Люкс», «Лукас», 

«Оболонь», «АВК»,
«Торчин», «Сандора», 

«Батоша», та інші.  

ЗАВОДИ ГІГАНТИ
радіозавод "Флетронікс",  

"Ескаро Індастрі", «Ромстал»,
«Понінковська картонно-

бумажна фабрика» 
та інші.

 

АДМІНІСТРАТИВНІ 
БУДІВЛІ

«Конотопська  лікарня», 
«Сумська обласна лікарня», 

 «КиївМедпрепарат», 
«УкрМетрТестСтандарт»

та інші. 
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ПРОДУКЦІЇ

«Декор – Моно»

« »Loft «Фактура»«Заливка предметів»

«Декор – Муар»
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Співпраця з навчальними закладами

Курси підготовки спеціалістів

Технічний супровід
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