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КРИСТАЛІЧНИЙ КВАРЦОВИЙ ГІДРОЗАХИСТ 

Сухі будівельні суміші тм NAVYCON 

ДСТУ Б В.2.7-126-2011 
 

ПРАЙС ЛИСТ 

(від 20.06.2021) 

Найменування Упаковка 
Ціна за 1 кг, 

грн з ПДВ 

Ціна за 
упаковку, 
грн з ПДВ 

1 2 3 4 

NAVYCON UniInjekt  – Навікон ЮніІн’єкт 
КОД ТОВАРУ 4824234457201 

Однокомпонентна проникаюча  суміш для ін'єкційної гідроізоляції,  
санації та консервації старого бетону для захисту від капілярного 
підсосу , корозії арматури в залізобетонних конструкціях при ремонті  
мінеральних поверхонь конструкцій промислових, громадських та 
житлових об’єктів.   

Паперові 
мішки 

по 25кг 
від 104,40 2610,00 

Пластикові 
відра по 25кг 

від108,30 2707,50 

NAVYCON UniGrunt  – Навікон Юнігрунт 
КОД ТОВАРУ 4824234457202 

Однокомпонентна проникаюча  суміш  - грунтуюче адгезивне покриття 
при нанесенні гідроізоляційного шару , при відновленні та  ремонті 
зруйнованих мінеральних поверхонь конструкцій промислових, 
громадських та житлових об’єктів, для антикорозійної обробки 
металевої арматури перед бетонуванням, проміжний шар для 
усунення утворення холодних стиків.   

Паперові 
мішки 

по 25кг 
від 94,40 2360,00 

Пластикові 
відра по 25кг 

від98,60 2465,00 

                      NAVYCON UniCon – Навікон Юнікон 
                                КОД ТОВАРУ 4824234457203 
однокомпонентна проникаюча суміш, для відновлення старого бетону 
та залізобетону; для  гідроізоляції вертикальних і горизонтальних 
поверхонь; захисту конструкцій від впливу агресивних середовищ; 
захисту арматури в залізобетонних конструкціях від коррозії. 

Паперові 
мішки 

по 25кг 
 

від59,40 1485,00 

Пластикові 
відра по 25кг 

від 63,60 1590,00 

NAVYCON UniCon Lite – Навікон Юнікон Лайт 
КОД ТОВАРУ 4824234457204 

однокомпонентна проникаюча суміш, для відновлення старого бетону; 

для  гідроізоляції вертикальних і горизонтальних поверхонь; захисту 

конструкційз пористих мінеральних матеріалів від впливу агресивних 

середовищ.. Не містить інгібітори корозії сталі та перетворювачі іржі. 

 

Паперові 
мішки 

по 25кг 

41,40 1035,00 

NAVYCON UniCon Color – Навікон Юнікон Колір** 
                          КОД ТОВАРУ 4824234457205 
однокомпонентна проникаюча суміш на високомарочному білому 
цементі, з високоякісними пігментами для надання поверхні кольору 
на всю глибину покриття; для гідроизоляції, відновлення та захисту 
бетонних, залізобетонних, цегляних  вертикальних і горизонтальних 
поверхонь з стійким кольоровим декоруючим ефектом. Для захисту 
від впливу агресивних середовищ будівельних конструкцій 
промислових, громадських і житлових об'єктів. 
** Кольорова гама NAVYCON UniCon Color не обмежується кольорами, 
вказаними в прайсі. Колір обумовлюється технічним завданням 
Замовника, узгодженим з Виробником. Ціна замовленого матеріалу 
визначається замовленим кольором та його насиченістю. 

Колір - Синій 
паперові мішки 
пластикові 
відра 

від 76,80 
до 78,24 
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Колір -

червоний 
паперові мішки  
пластикові 
відра 

від 77,16 
до 80,22 

Колір - жовтий 
паперові мішки  
пластикові 
відра 

від 75,84 
до 77,22 

Колір -

оливково-

зелений 
паперові мішки  
пластикові 
відра 

від 77,88 
до 81,84 
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Найменування Упаковка 
Ціна за 1 кг, 

грн з ПДВ 

Ціна за 
упаковку, 
грн з ПДВ 

NAVYCON MonoCon – Навікон Монокон 
КОД ТОВАРУ 4824234457206 

однокомпонентна проникаюча  суміш з армуючою добавкою для 
ремонту великих руйнувань, глибоких вибоїн в тілі конструкції , для 
вертикальних  і горизонтальних поверхонь, що піддаються високим 
навантаже-нням; для замонолічування  і герметизації швів, стиків, 
прими-кань, тріщин; для відновлення експлуатацій-них властивостей 
кам'яних, бетонних і залізобетонних конструк-цій, бетонних підлог ,  
дорожніх покриттів і ін.; для додання їм водонепроник-ності та  
морозостійкості 

Паперові мішки 

по 25кг 
від29,40 735,00 

Пластикові 
відра по 25кг 

від33,60 840,00 

NAVYCON MonoFloor– Навікон Монофлор 
КОД ТОВАРУ 4824234457207 

однокомпонентна проникаюча суміш з армуючою добавкою для 
ремонту горизонтальних поверхонь  кам'яних, бетонних і 
залізобетонних конструкцій, облаштування та ремонту бетонних 
підлог і дорожніх покриттів, для ремонту тріщин і вибоїн, де 
поверхня схильна до постійного  впливу вологи;  як підливкова 
суміш. Застосовується на промислових, цивільних і побутових 
об'єктах. 

Паперові мішки 

по 25кг 
від28,80 720,00 

NAVYCON MonoPlast– Навікон Монопласт 
КОД ТОВАРУ 4824234457208 

однокомпонентна проникаюча суміш з армуючою добавкою, 
застосовується як штукатурка, стяжка підлоги  з  легкими гідро-
ізоляційними властивостями, як розчин для кам’яної, цегельної 
кладки;  для   відновлення геометрії конструкцій з мінеральних 
пористих матеріалів ( в т.ч. піщанику), які не підлягають великим 
навантаженням. Застосовується на промислових, цивільних і 
побутових об'єктах. 

Паперові мішки 

по 25кг 

 

від12,00 
 

300,00 

NAVYCON MonoPlast White – Навікон Монопласт Вайт 
КОД ТОВАРУ 4824234457209 

однокомпонентна проникаюча суміш на високомарочному білому 
цементі, з армуючою добавкою.  Застосовується, як фінішна 
штукатурка з  легкими гідроізоляційними властивостями;  для   
відновлення геометрії конструкцій з мінеральних пористих 
матеріалів ( в т.ч. піщанику), які не підлягають великим 
навантаженням. Застосовується на промислових, цивільних і 
побутових об'єктах 

Паперові мішки 

по 25кг 
від18,90 472,50 

NAVYCON UniCon White – Навікон Юнікон Вайт 
КОД ТОВАРУ 4824234457210 

однокомпонентна проникаюча суміш на високомарочному білому 

цементі, для відновлення старого бетону та залізобетону; для  
гідроизоляції вертикальних і горизонтальних поверхонь; захисту 
конструкцій від впливу агресивних середовищ; захисту арматури в 
залізобетонних конструкціях від коррозії.  

Паперові мішки 

по 25кг 
від69,00 1725,00 

                        NAVYCON UniPlug – Навікон Юніплаг 
                                    КОД ТОВАРУ 4824234457211 

Швидкотужавіюча суха будівельна суміш.Застосовується для швидкої 
зупинки протікань води в будівельних конструкціях з бетону, цегли, 
шлакоблоків, кераміки та інших мінеральних матеріалів; для 
герметизації тріщин, швів, стиків, отворів від стяжок опалубки, вводів 
інженерних мереж, кріплення анкерів та закладних деталей. 

Пластикові 
відра по 5кг 

від110,70 553,50 

Пластикові 
відра по 10кг 

від106,20 1062,00 

Пластикові 
відра по 20кг 

від101,10 2022,00 

NAVYCON MD Plus - Навікон МД Плюс 
Суха будівельна суміш — концентрат. Застосовується для модифікації 

готового бетону та розчину на основі безшлакового цементу. Підвищує 

пластичність бетону, міцність, водо- 

непроникність та морозостійкість. Дозування 3% від маси 

цементу. 

 

Пластикові 
відра по 5кг 

від96,66 580,00 

Пластикові 
відра по 12кг 

від92,40 1108,80 

Пластикові 
відра по 25кг 

від88,20 2205,00 
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Найменування Упаковка 
Ціна за 1 кг, 

грн з ПДВ 

Ціна за 
упаковку, 
грн з ПДВ 

Очікується серійний випуск в виробництво з 01.03.2022 р. 

NavyCon UniСon Elektro 

 суха кристалічна проникаюча однокомпонент-на  будівельна суміш з 

сильно вираженими властивостями електрокорозій-ного захисту, що 

складається з кварцового піску, високомарочних цементів та хімічної 

активної частини. Містить інгібітори корозії сталі та пере-творювачі 

іржі. Застосовується для захисту армованих та неармованих 

будівельних конструкцій від руйнування під дією струмів витоку і 

блукаючих струмів (в тому числі  в умовах обводнення) 

Паперові 
мішки 
по 25кг 

Дог. 

 
 
 
 
 

Дог. 

Пластикові 
відра по 25кг 

Очікується серійний випуск в виробництво 3 01.03.2022 р. 
NAVYCON MD 2+ 

 Концентрат . Застосовується для швидкого схоплювання  бетону та 
розчину на основі  цементу. Підвищує пластичність бетону, міцність, 
водонепроникність та морозостійкість. Дозування  15 % від маси  
цементу. 

Паперові 
мішки 
по 25кг 

Дог. 

 
 
 

Дог. 

Пластикові 
відра по 25кг 

Очікується серійний випуск в виробництво з 01.03.2022 р. 
 
NAVYCON  – НАВІКОН ТОРКРЕТ СУМІШ 
Ремонтна суміш для мокрого торкретування бетону, залізобетону , 
цегляної кладки застосовується при суцільному ремонті споруд, 
зведень  і стін, що мають велику кількість  розколин, сколів і 
зруйнованих швів, для реставрації та ремонту бетонних конструкцій : 
опори шляхопроводів , між опорні балки, перекриття, підсилення 
старих бетонних конструкцій, ремонту та будівництва басейнів , 
пожежних  резервуарів для води , ремонту та будівництва нових 
басейнів та високоміцних елементів будівництва, застосовується 
також для ремонту та будівництва шляхів та шляхопроводів, ремонту 
каналізаційних колекторів т.ін. 

Пластикові 
відра по 20 
кг, 

Дог. Дог. 

Паперові 
мішки  25кг  

Дог. Дог. 

Біг Бег 500 кг. 

Дог. Дог. 

Очікується серійний випуск в виробництво з 01.02.2022 р. 
 
NAVYCON  - НАВІКОН РОЗЧИН ДЛЯ КЛАДКИ  стін та перегородок з 
керамічної і силікатної цегли всередині і зовні будинків, для кладки 
клінкерною цеглою, укладання бутового каменю, бетонних блоків а 
також особливо для кладки стін підвалів і фундаментів.  Володіє 
гідроізоляційними властивостями морозостійкістю, тому эфективний ,  
як у середині, так і зовні приміщень. 

Пластикові 
відра по 6кг 

Дог. Дог. 

Пластикові 
відра по 12кг 

Дог. Дог. 

Пластикові 
відра по 25кг 

Дог. Дог. 

Очікується серійний випуск в виробництво з 01.03.2022 р. 
NAVYCON НАВІКОН ДЕКОРАТИВНИЙ ПІСОК   Стійкий до інтенсивної 
механічної дії. Екологічно чистий. Фракція піску 0,2-0,5 мм  

Паперові 
мішки по 
50,100, 250 
грам. 

Дог. Дог. 

Очікується серійний випуск в виробництво з 01.03.2022 р. 
NAVYCON  – НАВІКОН КВАРЦЕВИЙ ПІСОК 
ПІСКОСТРУМІНЕВИЙ   0,3-0,6 мм (300-600 мкм)  : 0,4 - 0,6 мм (300-600 
мікрон) :  0,6 – 1,6 мм(600-1600 мікрон)  Склад піску - кремнезем, 99%  
Кварцевий очищений пісок складається з міцних гранул, що робить 
його стійким до механічних і хімічних дій,  завдяки єднальним  і 
абразивним  якостям .  

Паперові 
мішки  25, 
40кг 

Дог. Дог. 

 Дог. Дог. 

Біг Бег 500 кг. Дог. Дог. 

                                                 

 

 


