
Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л 46,00 37,52
5 л 180,00 146,88

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л 130,00 106,06

ГРУНТ Д 25 АКВАСТОП Грунт концентрат спеціалізований
Служить для захисту поверхні від вологи, володіє зміцнюючими властивостями і чудовою адгезією.
Застосовується всередині приміщень для грунтування, захисту від вологи, збільшення адгезії і зміцнення поверхонь з бетону, цементу, вапняної, гіпсової і вапняно-
цементної штукатурки, гіпсокартонних і фіброцементних плит.

Витрати Розведення
5 - 8 м2/л 1:3 - 1:20

ГРУНТ Д 09 КОНЦЕНТРАТ Грунт глибокопроникний універсальний
Застосовується всередині і зовні приміщень для грунтування та зміцнення основ з гіпсової, цементної, вапняно-цементної штукатурки, будівельної цегли, бетону, 
гіпсокартонних та фіброцементних плит.
Рекомендуєтьсся застосовувати перед фарбуванням дисперсійними фарбами, використанням вирівнюючих мас для стін, наклеюванням шпалер.

Витрати Розведення
6 - 10 м2/л 1:4 - 1:6

ГРУНТ Д 07 ФУНГІЦИД Грунт концентрат спеціалізований

Готовий до застосування проникаючий фунгіцидний грунт для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується всередині і зовні приміщень для обробки поверхонь, 
заражених бактеріями, грибами, лишайником, цвіллю і т. д.

Приватне підприємство “Проммаркет Океан”Юридична адреса: м.Житомир,вул.Черняхівського,92 Р/р 26002060524577, МФО 311744, код ОКПО 32467697,
В ПАТ “Приватбанк” м.ЖитомирІПД 324676906253,св.пл.ПДВ 09646514,серія НБ №247123

т/ф. 0412 24-24-44, 0970380777 e-mail: okean_baza2016@ukr.net                                                                  сайт: okean.ua

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л 28,00 22,83

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1 л 65,00 50,69
5 л 210,00 171,36

10 л 375,00 306,00

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1,5 кг 47,00 38,31
8 кг 225,00 183,60

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1,5 кг 47,00 38,31

ШПАКЛІВКА Д 200 ЛЮКС Акрилова фасадна шпаклівка
Акрилова фасадна шпаклівка Д-200 «ЛЮКС» готова до застосування густа в'язка маса білого кольору. Являє собою суміш наповнювачів і різних допоміжних 
матеріалів з водної дисперсії синтетичних полімерів. Дозволяє отримати ідеально гладке, високоякісне фінішне біле покриття, яке легко шліфується абразивним 
папером або сіткою і забарвлюється.

Витрати
0,8 - 1 кг/м2

ШПАКЛІВКА Д 60 Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт
Акрилова шпаклівка Д-60 готова до використання водорозчинна біла високоякісна шпаклювальна маса. Являє собою суміш наповнювачів і різних допоміжних 
речовин у водній дисперсії акрилового сополімеру. Дозволяє отримати ідеально білу гладку поверхню, яка легко шліфується абразивним папером або сіткою і 
забарвлюється.

Витрати
6 - 8 м2/л

ШПАКЛІВКА Д 200 Акрилова фасадна шпаклівка
Акрилова фасадна шпаклівка Д-200 готова до використання в'язка маса білого або світло-сірого кольору. Являє собою суміш наповнювачів і різних допоміжних 
речовин у водній дисперсії акрилових сополімерів. Дозволяє отримати ідеально гладку поверхню, шліфують абразивним папером або сіткою і легко 
забарвлюється.

Витрати
1 - 1,5 кг/м2

КВАРЦ-ГРУНТ Д 17 Акриловий кварц-грунт

Кварц-грунт Д-17 готова до застосування грунтувальна фарба білого кольору. Являє собою суміш пігментів, наповнювачів і різних допоміжних речовин у водній 
дисперсії акрилових полімерів з додаванням кварцового зерна. Колерується універсальними барвниками.

Витрати
4 - 5 м2/л
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заражених бактеріями, грибами, лишайником, цвіллю і т. д.

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
1,5 кг 33,00 26,93
4 кг 83,00 67,68
8 кг 145,00 118,30

17 кг 282,00 238,25

Витрати
500 г/м2



27 кг 464,00 378,58

Витрати Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
500 г/м2 0,4 кг 16,00 11,00

0,9 кг 28,00 19,50

Витрати Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
6 - 8 м2/л 0,4 кг 16,00 11,00

0,9 кг 28,00 19,50

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
30 кг 103,25 91,50

ШПАКЛІВКА Д 50 Шпаклівка по дереву

Д-50 - готова акрилова водорозчинна шпаклювальна маса. Являє собою суміш наповнювачів, пігментів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилового 
полімеру. Імітує колір дерева: білий, бук, сосна, дуб, вільха, палісандр, червоне дерево.

Кольори
Білий, бук, сосна, дуб, вільха, полісандр, червоне дерево

САТЕНПРО ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Суміш будівельна суха модифікована для шпаклювання на основі гіпсу ТМ «MASTER-Satenpro» призначена для підготовки бетонних, цегляних і оштукатурених 
поверхонь всередині будівель під різноманітне оздоблення та фарбування (товщина шару до 10 мм); для надання оштукатуреним поверхням ідеальної рівності. 
Застосовується в приміщеннях зі звичайною вологістю повітря. Для внутрішніх робіт.

УНІФІКС КЛЕЙ ГІПСОВИЙ МОНТАЖНИЙ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ
Суміш будівельна суха модифікована для монтажу на основі гіпсу «Master-Unifix» призначена для приклеювання гіпсокартоних листів (ГКЛ) та гіпсових 
комбінованих панелей (ГКП) на бетонних, цегляних, газобетонних поверхнях, які мають нерівності; для мурування гіпсовими блоками та улаштування укосів 
всередині будівель. Застосовується для монтажу декоративних гіпсових елементів та гіпсового лиття панелів, карнизів та іншого.

Витрати Товщина шару
5 кг / м2 / 1 мм 3 - 50 мм

ЛАКОВА ФАРБА Д 121 Універсальна водорозчинна фарба
Д-121 - універсальна водорозчинна фарба, що імітує кольори срібла, золота, міді, бронзи, перлини. Розроблена на основі високоякісних водних дисперсій 
акрилових полімерів з додаванням колірних перламутрових пігментів і різних облагороджувальних субстанцій. Використовується як захисна і декоративна лакова 
фарба. Наноситься на поверхні з гіпсу, дерева, деревних матеріалів, гіпсу, бетону, полістиролу. Призначена для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Кольори
Білий, бук, сосна, дуб, вільха, полісандр, червоне дерево

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 95,74 84,20

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 98,53 86,50

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 123,33 106,00

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 68,75 62,00

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 123,66 107,00

Витрати Товщина шару
1 кг / м2 / 1 мм до 10 мм

Будівельна суміш "MASTER-SUPER" призначена:
- для облаштування систем скріпленої теплоізоляції з використанням пінополістирольних і мінераловатних плит;
- для створення армуючого гідрозахисного шару зовні будівель;
- для облицювання керамічною плиткою, пресованих плит по основах, що не деформуються або тимчасово деформуються, усередині і зовні будівель.

Витрати
4,5 - 5,5 кг/м2
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СТАНДАРТ КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Суміш будівельна суха модифікована «Master-Standard» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою та плиткою з керамограніту (з 
водопоглиненням більше 1%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні 
приміщень.

Витрати
1,3 кг / м2 / 1 мм
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ТЕРМОЛ КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Клейова суміш "MASTER-TERMOL" призначена для закріплення пінополістирольних та мінераловатних плит при облаштуванні систем теплоізоляції.

Витрати
4,5 - 5,5 кг/м2

СУПЕР "ЗИМА ДО -5°С" КЛЕЙОВА І АРМУЮЧА СУМІШ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

ПРОГРЕС КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМОГРАНІТОМ

СТОУНФІКС КЛЕЙОВА СУМІШ ВИСОКОЇ ФІКСАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНА
Суміш будівельна суха модифікована «Master-Stonefix» призначена для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю, 
пресованими плитами, гранітом, мозаїчних покриттів, важких облицювальних матеріалів по міцних основах, що не деформуються чи піддаються періодичній 
деформації. Застосовується для виконання робіт методом «плитка по плитці».

Витрати
1,3 кг / м2 / 1 мм

СУМ
ІШІ

 ДЛ
Я О

БЛИ
ЦЮ

ВАН
НЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-PROGRES» призначена для облицювання стін і підлог плиткою з керамограніту (грес) і керамічною плиткою (з 
водопоглиненням від 0%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні 
приміщень.



Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 99,88 87,60

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 69,77 63,00

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 71,87 66,00

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
20 кг 105,36 99,20

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
25 кг 65,96 59,80

БЕТОНІКС СУМІШ ЦЕМЕНТНА АРМОВАНА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ НАДМІЦНИХ ПІДЛОГ, СТЯЖОК, ФУНДАМЕНТІВ

Витрати
1,3 кг / м2 / 1 мм
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КИ КАРКАС "ЗИМА ДО -5°С" СУМІШ КЛЕЙОВА МУРУВАЛЬНА ДЛЯ ГАЗОБЕТОННИХ І ПІНОБЕТОННИХ БЛОКІВ

Суміш клейова мурувальна «Master-Carcass» призначена для кладки стіновими блоками з ніздрюватого бетону, легкого бетону, силікату, вапняку; цегляної кладки; 
облаштування перегородок з газобетону; штукатурення поверхні блоків зовні та всередині будівель.

Витрати
1,3 кг / м2 / 1 мм

Суміш будівельна суха модифікована «Мaster - Beton-X» призначена для влаштування надміцних стяжок і бетонних підлог, у тому числі в системах водних і 
електричних «теплих підлог»; влаштування монолітних залізобетонних конструкцій і вузлів; влаштування фундаментів; виготовлення стінних блоків і монолітних 
плит; ремонту тріщин та вибоїн у бетонні; облаштування швів і стиків у бетонних конструкціях.

Витрати
2 кг / м2 / 1 мм

КОНТИНЕНТ ШВИДКОТВЕРДІЮЧА НАЛИВНА ПІДЛОГА
Суха будівельна суміш "MASTER-CONTINENT" призначена для вирівнювання і коригування бетонних підлог, стяжок на основі мінеральних в'яжучих (у цивільному 
будівництві) під усі види покриттів, у тому числі для підлог з підігрівом усередині приміщень. Придатна до застосування по неміцних основах. Застосовується як для 
ручного, так і для машинного нанесення.

Витрати
1,8 кг / м2 / 1 мм
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БАЗІС СУМІШ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ І РЕМОНТУ ПІДЛОГ
Суха будівельна суміш "MASTER-BASIS" призначена для облаштування елементів підлоги по жорстких основах, розподільного шару і шару утеплю-вача в 
цивільному будівництві під усі види покриттів. Застосовується по бе-тонних основах міцністю не менше 25 МПа для подальшого проведення робіт з використанням 
сумішей "MASTER -NIVELER" і "MASTER-HORIZONT".

Витрати
2 кг / м2 / 1 мм

KONNER ПІНА ПОЛІУРІТАНОВА МОНТАЖНА

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
750 мл 77,74 64,78

750 мл (проф) 90,04 75,03

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
280 г (білий) 49,54 41,28

280 г (прозорий) 49,54 41,28

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова

Упакування Ціна роздрібна Ціна оптова
280 г (білий) 36,16 30,13

280 г (прозорий) 32,55 27,12

СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК
Силіконовий герметик "MASTER-SILICON" - високоякісний однокомпоненіний герметик. Призначений для заповнення тріщин і щілин в бетонних, цегляних, 
оштукатурених поверхонь, для герметизації швів і стиків у віконних і дверних блоках; герметизації швів і стиків у ванних, душових кабінах, санвузлах, кухнях. 
Застосовується для приклеювання керамічної плитки, порцеляни, скла. Завдяки присутності в складі герметика "MASTER-SILICON" протигрибкової добавки, 
зменшує ризик поялвенія грибкових утворень.

Максимальний розмір шва
20 мм

ГЕРМЕТИК «АКРИЛ» ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК
"MASTER ACRYL" - це високоякісний однокомпоненіний герметик. Призначений для заповнення тріщин і щілин в бетонних, цегляних, оштукатурених поверхонь, 
для герметизації швів і стиків у віконних і дверних блоках. Відрізняється високими показниками адгезії до різних матеріалів: деревина, камінь, цегла, бетонні та 
оштукатурені підстави. не призначений для поверхонь, що знаходяться під постійним впливом вологи.

Максимальний розмір шва
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KONNER ПІНА ПОЛІУРІТАНОВА МОНТАЖНА
Монтажна піна «KONNER» являє собою однокомпонентний поліуретановий піногерметик з низьким коефіцієнтом вторинного розширення, призначений для 
заповнення швів, стиків будівельних конструкцій, для монтажу дверних і віконних блоків, для заповнення щілин, тріщин, а також в якості теплоізоляційного 
матеріалу для труб. Завдяки використанню тільки високоякісних компонентів монтажна піна «KONNER» має відмінні тепло-звукоізоляційні властивості, 
відрізняється високим показником адгезії до різних матеріалів - деревина, камінь, цегляна кладка, бетон, метал та ін. Не використовується до поверхонь з 
силікону, тефлону, поліетилену.

Вихід
50 л

МАЙСТЕР - РОК 30 МІНЕРАЛЬНИЙ БАЗАЛЬТОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ
Утеплювач на основі мінерального базальтового волокна "MASTER-ROCK" щільністю 30 кг/м³ призначений для шумо- і термоізоляції ненавантажуваних 

ГЕР
МЕ

ТИК
И

20 мм
ГЕРМЕТИК «MR. SEAL» СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК

Силікон загального застосування для ремонтних робіт всередині і зовні приміщення. Є бистрозастигоючою ущільнюючої масою і створює неусадочний, еластичний 
зносостійкий шов. Ідеально зчіплюється з типовими будівельними матеріалами. Стійкий до змінних температурних умов і ультрафіолетових променів.

Максимальний розмір шва
20 мм

ГЕРМЕТИК «СИЛІКОН»

Товщина Ціна роздрібна Ціна оптоваМІН
ВАТ

А Утеплювач на основі мінерального базальтового волокна "MASTER-ROCK" щільністю 30 кг/м³ призначений для шумо- і термоізоляції ненавантажуваних 
конструкцій. Основна сфера застосування утеплювача - ізоляція дерев’яних перекритів, ізоляція експлуатованих горищ і підвісних стель. «Майстер - Рок» 30 - 
звукоізоляційний матеріал, що дозволяє понизити рівень шуму від зовнішніх джерел на 20%

Номінальна густина



50 мм 13,80 11,50
100 мм 27,60 23,00

30 кг/м3


