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Застосування
Клей для керамічної плитки КС-10 –  клеюча суміш для кріплення керамічної плитки та інших оздоблювальних матеріалів   на гігроскопічну 
основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.) Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент  Мінеральні заповнювачі та наповнювачі   Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,16±0,05 л води на 1кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 60хв.
Адгезія до бетону не менше 0,5 МПа
Водоутримуюча здатність не менше 95%
Міцність на стиск не менше 10МПа
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до+30°С, оптимальний від+10°С до+20°С
Витрати приблизно від  2,0 до 5,0кг/м2 в залежності 
 від розмірів зубців і нерівностей основи.
Розшивка швів не раніше 48 годин.
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 

 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С.

Приготування
Клей КС-10 змішати з чистою водою згідно пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. 
Суміш необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 60 хвилин. У про-
цесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Для надання морозостійкості, необхідно добавити у розчин пластифікатор 
Профлайн ЕС-30.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку буде приклеюватись плитка, 
повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути 
сухою і оброблена ґрунтовкою ЕС-7. Великі нерівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм. Готовий клеючий розчин 
наноситься на основу металевим шпателем з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для плитки 10x10см – зубці висотою 
4мм, для керамічної плитки 20х20см – 6мм, при розмірах плитки 30х30см – 8мм, але врахувати рельєф реверса плитки). Тільки в’язкоп-
ластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти 
плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами 
та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група  Ц.2.3К1.
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КЛЕЙ 
ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

КС-11Морозостійкий
Вологостійкий

Добра адгезія до основи
Економічний

Зручний у використанні
Еластичний

Застосування
Клей для керамічної плитки КС-11 –  клеюча суміш для кріплення керамічної плитки та інших оздоблювальних матеріалів (з водопоглинанням не 
менше 1%) на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.)
Клеючу суміш можна використовувати, як будівельний розчин для попереднього вирівнювання основи. Використовується для зовнішніх та 
внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,16±0,05 л води на 1кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв.
Адгезія до бетону не менше 0,8 МПа
Водоутримуюча здатність не менше 95%
Міцність на стиск не менше 10 МПа
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до +30°С, оптимальний від +10°С до +20°С
Витрати приблизно від  2,0 до 5,0 кг/м2 в залежності 
 від розмірів зубців і нерівностей основи
Розшивка швів не раніше 48 годин
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній
 вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С.

Приготування
Клей КС-11 змішати з чистою водою згідно пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Суміш необхідно за-
лишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 60 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку буде приклеюватись плитка, 
повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути 
сухою і оброблена ґрунтовкою ЄС-7. Великі нерівності поверхні попередньо вирівняти, за допомогою самовирівнюючих симішей СТ-1, ПР-1, 
Пр-2, Шт-2. 
Готовий клеючий розчин наноситься на основу металевим шпателем з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для плитки 
10х10см – зубці висотою 4мм, для керамічної плитки 20х20см – 6мм, при розмірах плитки 30х30см – 8мм, але врахувати рельєф реверса плитки). 
Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендує-
мо класти плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2 мм. 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група    Ц.1.3К2. 



Застосування
Клей підвищеної адгезії ЗК-3 – суміш для приклеювання керамограніта, плитки зі штучного каменю, керамічних плит для підлоги та інших 
оздоблювальних матеріалів (з водопоглинанням не менше 1%) на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, 
цементно-вапняна та ін.) всередині та зовні приміщень.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20л±0,05л води на 1 кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв
Адгезія до бетону не менше 0,8 МПа
Час коригування плитки не менше 20 хв.
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°Сдо +20°С
Витрати від 2,0 до 6,0 кг/м2 в залежності від розмірів зубців і нерівностей основи.
 (плитка від 10*10 до 20*20 розмір квадратного зуба шпателя №6 – 3,8 кг/м2,
 плитка від 20*20 до 30*30 розмір квадратного зуба шпателя №8 – 5,0 кг/м2,
 плитка від 30*30 до 40*40 розмір квадратного зуба шпателя №10-6,0 кг/м2)
Розшивка швів не раніше 48 годин.
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати  виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С

Приготування
Клей ЗК-3 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Суміш використати протягом 60 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масляні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути сухою 
і оброблена ґрунтовкою ЕС-7. Великі нерівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм за 24 години до початку робіт. 
Суміш наноситься на поверхню тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Металевий шпатель повинен бути з квадратними зубцями 
відповідного розміру (рекомендуємо для плитки 10х10см – зубці висотою 4мм, для керамічної плитки 20х20см – 6мм, при розмірах плитки 
30х30см – 8мм, при розмірах 40х40см – 10мм і при розмірах 50х50см – 12мм, але врахувати рельєф реверса плитки та нерівність основи). 
Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомен-
дуємо класти плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. 3К2
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КЛЕЙ 
ПІДВИЩЕНОЇ АДГЕЗІЇ ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТА 
ТА ПЛИТ ДЛЯ ПІДЛОГИ

ЗК-3
Вологостійкий 
Морозостійкий

Підвищена адгезія до основи

Високоеластичний 
Економічний
Зручний у застосуванні
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ЕЛАСТИЧНА 
КЛЕЙОВА СУМІШ «FLEXIBLE»

ЗК-7Має високу адгезію 
до будь-яких основ

Морозостійка
Вологостійка

Високоеластична 
Легко наноситься на 
поверхню матеріалу

Застосування
Еластична клейова суміш “Flexible” ЗК-7– для кріплення важкої керамічної плитки великих розмірів, природнього каменю, керамічного профільного ка-
меню, керамограніту, темних порід мармуру та граніту та інших оздоблювальних матеріалів на гігроскопічну основу, в тому числі на ту, що деформується 
(гіпсокартон). Ефективний при облаштуванні підлог з підігрівом. Можливе застосування  для приклеювання екструдованих пінополістирольних плит. Ви-
користовується для облицювання басейнів та резервуарів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Можливе використання для приклеювання на стару плитку.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Пропорція змішування близько 0,20 +0,05 л води на 1кг суміші
Термін придатності розчину до 90 хв
Адгезія до бетону не менше 1,2 МПа
Морозостійкість не менше F-50
Температурний інтервал 
використання розчинної суміші від -30°С до +70°С,  оптимальний від +15°Сдо +20°С
Витрати приблизно від 2,0 до 7,6 кг/м2 в залежності від розмірів зубців і нерівностей основи.
 плитка від 20*20 до 30*30 розмір квадратного  зуба шпателя №8 – 5,0 кг/м2

 плитка від 30*30 до 40*40 розмір квадратного зуба шпателя  №10-6,0 кг/м 2. 
 плитка від 40*40 розмір квадратного зуба шпателя №12 -7,6 кг/м2

Розшивка не раніше 24 годин.
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати  виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Розчин ЗК-7 змішати з водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 60 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути 
очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил,  тощо). Поверхня повинна бути сухою і оброблена ґрунтовкою ЄС-7. Великі не-
рівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм. Гладкі поверхні (бетонні та ін.) для покращення адгезії потрібно зшершавити. 
Приклеювання екструдованого пінополістиролу: Перед тим, як приклеювати нижній ряд пінополістиролу, необхідно закріпити цокольну планку 
на нижній відмітці основи за допомогою дюбелів (крок дюбелів - 30 см).
Плита приклеюється шляхом суцільного нанесення розчину по периметру за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубця 10х10мм. Після 
нанесення розчину плиту необхідно встановити в проектне положення та притиснути до основи. Плити необхідно приклеювати щільно одна до 
одної в одній площині. Вертикальні шви неповинні співпадати та не допускається ширина шва більше  2мм. Звертаємо увагу на те, що допоміжні 
засоби, такі як сітка, дюбелі та інше, використовуються як суміжні з клеєм згідно інструкцій виробника того чи іншого теплоізоляційного мате-
ріалу. ЗК-7 можливо використовувати для влаштування захисного шару з використанням сітки для армування при утепленні фасаду споруди. 
Приклеювання важкої плитки, мармуру та граніту: При роботі з плиткою готовий клеючий розчин наноситься на основу металевим шпателем з 
квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для розмірів 30х30 см –8 мм, при розмірах 45х45  см – 12 мм і при розмірах 90х90см 
– 18 мм, але врахувати рельєф реверса плитки). Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”. 
Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм. При приклеюванні матеріалів зовні будівлі рекомендуємо використовувати комбінований 
метод для кріплення: розчинна суміш наноситься на основу товщиною, яка відповідає розміру зубця шпателя, та на плитку товщиною до 1мм 
по всій поверхні рівномірно. При облицюванні басейнів необхідно провести гідроізоляцію основи гідроізоляційними сумішами «Profline NEW» та 
виконувати “розшивку” спеціальними водостійкими сумішами для затирання швів.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води  та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за 
його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. 3К4 ГІ 1.3
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КЛЕЙОВА 
СУМІШ ДЛЯ МАРМУРУ

КМ-115 Морозостійка
Вологостійка

Підвищена адгезія до основи

Еластична 
Економічна
Зручна у застосуванні

Застосування
Клейова суміш для мармуру КМ-115– клеюча суміш для приклеювання мармуру, натурального каменю світлих порід, мозаїки (в т.ч. скляної) 
на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.), а також для складних основ (наприклад, 
для приклеювання плитки на гіпсокартон). Можливе використання для приклеювання оздоблювальних матеріалів на стару плитку. Викорис-
товується для облицювання басейнів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент білий   Мінеральні заповнювачі та наповнювачі Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір білий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,22±0,05 л води на 1 кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв
Адгезія до бетону не менше 1,0 МПа
Морозостійкість не менше F50
Водоутримуюча здатність не менше 95%
Міцність на стиск не менше 10 МПа
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°Сдо +20°С
Витрати: –  для приклеювання плит з мармуру: від 2,4 до 6,0 кг/м2

 –  для приклеювання мозаїчної плитки: від 1,8 до 2,4 кг/м2

 (витрати залежать від розміру зубців шпателя, та розміру плит)
Розшивка швів не раніше 24 годин
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Клей КМ-115 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Суміш використати протягом 60 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути 
очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути сухою і оброблена 
ґрунтовкою ЄС-7. Нерівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм. Гладкі поверхні (наприклад, бетонні та ін.) для покращен-
ня адгезії - зшершавити. 
При роботі з плитами з мармуру, природним каменем або мозаїчною плиткою готовий клеючий розчин наноситься на основу металевим шпате-
лем з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для плитки від 5х5см до 10х10см – зубці висотою 4мм, при розмірах 15х15см – 
6мм, при розмірах  30х30 см – 8 мм, при розмірах 45х45 см – 10 мм і при розмірах 50х50 см – 12 мм, але врахувати рельєф реверса плитки та 
нерівності основи). Плити вкладаються на нанесений розчин та притискаються. Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити 
добру адгезію. Плити не потребують попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плити „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути 
не менше 2 мм. При нормальних температурних умовах (температура +20°С та відносній вологості 60%) плити необхідно викласти на основу 
з розчином не пізніше 20 хвилин після нанесення. В літній період та в вітряну погоду час викладання матеріалу на розчин скорочується до 10 
хвилин. Після викладання оздоблювального матеріалу на основу з розчином, його положення можливо коригувати  протягом 10 хвилин.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.   
Увага: невиконання данної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за 
його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7. – 126 : 2011
Група Ц.1. 3К2
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КЛЕЙ 
ДЛЯ КАМІНІВ ТА ПЕЧЕЙ 2000°С

КМ-17Термостійкий до 2000°С
Вологостійкий

Підвищена адгезія до основи

Підвищена еластичність
Економічний

Застосування
Клей для камінів КМ-17 – клеюча суміш для кладки камінів та печей, а також для їх облицювання плиткою. Рекомендується для облицювання 
підлоги з підігрівом. Стійкий до навантажень та перепадів температур.

Склад
Основне в’яжуче - цемент    Мінеральні вогнетривкі наповнювачі   Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування 0,23±0,05 л води на 1кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв
Адгезія до бетону не менше 0,9 МПа
Міцність на стиск не менше 30 МПа
Температурний інтервал використання від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до +20°С
Витрати для облицювання приблизно від 2,0 до 4,0 кг/м2

 в залежності від розмірів зубців і нерівностей основи.
Облицювання через 3-4 тижня експлуатації
Розшивка не раніше 48 годин.
Температура експлуатації затверділого розчину від -40°С до +2000°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 

 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С.

Приготування
Розчин КМ-17 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин 
необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 60 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Не допускається передозування води та використання залишків сумі-
ші, що загусли,  повторно розбавлених водою.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. При виконанні кладки каміну чи печі вог-
нестійку цеглу перед використанням витримують у воді  5-10 секунд. При виконанні облицювальних робіт на поверхнях з цегляної кладки 
каміну чи печі основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки 
будівельних розчинів, тощо). Шви існуючої кладки розчищають на глибину 8-10 мм. Очищену кладку щедро, за декілька проходів, змо-
чують водою за допомогою малярної щітки. Ділянки, які підсохли, під час роботи змочують додатково. Рекомендована товщина  кле-
йового шару при кладці – 7-10 мм. Розшивку швів між цеглою виконують клейовим розчином відразу під час кладки. Повне висихання 
свіжовикладеної печі чи каміну при нормальній температурі і вологості відбувається не раніше, ніж за 3 доби. Після 3 діб потрібно ви-
конати перший прогрів печі або каміну (не допускаючи перегріву стінок каміну чи печі), що триває не більше 1 години при температурі 
від +200°С до +300°С. В подальшому час та кількість прогріву не нормується. Облицювання каміну або печі проводиться після регулярного 
експлуатування протягом 3-4 тижнів. Перед облицювальними роботами попередньо розчищені шви заповнюють сумішшю (за допомогою 
гладкого шпателя) і вирівнюють їх разом з тріщинами та вибоїнами  на поверхні цегли в зволоженій кладці. При роботі з плиткою готовий 
клеючий розчин наноситься на основу металічним шпателем з квадратними зубцями відповідного розміру (зубці від 8х8 до 12х12). Тільки 
в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Не рекомендуємо класти плитку „ на стик”. Мінімальна ширина шва 
повинна бути не менше 2мм (оптимальна 4-5 мм). Розшивку міжплиточних швів виконують цим же клеєм, але не раніше ніж через 48 годин 
після завершення облицювання. Допускається використання пігментних паст на водяній основі для фарбування клею, що використовується 
при розшивці. Після закінчення розшивки швів через 2-3 дні, дозволяється прогріти камін чи піч (протягом 1 години, до температури, що не 
перевищує 100°С на поверхні облицювання). Після чого з наступної доби  камін чи піч можливо регулярно експлуатувати.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.   
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99, СанПиН4360-88

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 20 кг.
Згідно ДСТУ Б В.2.7. – 126 : 2011
Група Ц.1. 3К2



Застосування
 Розчин гідроізоляційний „ГідроСтоп“ ГС-1 – суміш для гідроізоляції пористих несучих гідрофільних основ, що не деформуються (бетонна, 
цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.). Застосовується для фундаментів, басейнів, резервуарів, в тому числі для зберігання питної води.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,6 мм, не менше 97% 
Рівень рН >12
Пропорція змішування на 1кг суміші:
 0,26 л води для вологоізоляції
 0,22 л води для гідроізоляції
Рухливість 7,5 + 0,5 см для вологоізоляції
 5,5 + 0,5 см для гідроізоляції
Морозостійкість не менше F50
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв
Водонепроникність за 24 год у віці 7 діб не менше 0,05 МПа
Адгезія до бетону не менше1,0 МПа
Міцність на стиск через 28 діб не менше 15 МПа
Паропроникність не менше 0,03мг/(м ч Па)
Температурний інтервал використання від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до +20°С
Витрати приблизно від 2,0 до 4,0 кг/м2 
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +55°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній
 вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Розчин ГС-1 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хв. і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати протягом 60 хв.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути сухою і 
оброблена ґрунтовкою ЄС-7. Великі нерівності поверхні попередньо вирівняти будівельними розчинами „ШТ-2”, „СТ-1”. Невеликі нерівності 
поверхні вертикальних основ потрібно згладити, а неміцній шар основи видалити. Всі ребра потрібно зфрезерувати, а кути закруглити з 
радіусом не менше 3см. Тріщини більше 0,5мм необхідно розширити і заповнити сумішшю для анкеровки. Перед нанесенням ГС-1 основу 
потрібно зволожити не допускаючи появи суцільної водяної плівки. Розчин ГС-1 за допомогою шпателя (влаштування гідроізоляції) або щітки 
з жорсткою щетиною (при виконанні вологоізоляції) нанести рівним (без розривів та напливів) шаром на вологу, але не мокру основу. Суміш 
потрібно наносити в одному напрямку, без перехресних рухів, дотримуючись методу нанесення «мокре на мокре». Другий шар ГС-1 нано-
ситься перпендикулярно до нанесеного першого шару. Для захисту від періодичного зволоження потрібно 2 шари вологоізоляції  товщиною 
2,0-2,5мм; від постійного зволоження – потрібно 2 шари вологоізоляції товщиною 2,5-3,5мм; від гідростатичного напору води до 5 метрів 
водяного стовпа – 2 шари вологоізоляції товщиною 3,5- 5,0мм, та 1 шар гідроізоляції товщиною 3,5-5,0. Наносити наступний шар покриття 
на дозволяється через 7 діб.
Гідроізоляція не є несучою та не може враховуватися при розрахунках на міцність.
У приміщені, де працюють з гідроізолюючим розчином, на період роботи з матеріалом запобігати надмірному випаровуванню води з поверхні 
викладеного розчину. 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7  - 126 : 2011
Група Ц.1. ГІ 1
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СУМІШ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА «ГідроСтоп»

ГС-1 Морозостійка
Вологостійка

Добра адгезія до основи

Високопластична
Паропроникна
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СУМІШ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ЕЛАСТИЧНА «ГІДРОЕЛАСТ»

ГС-2Морозостійка
Водостійка

Добра адгезія до основи
Еластична

Зручна у застосуванні
Паропроникна
Стійка до впливу сольової 
та лужної корозії

Застосування
Суміш гідроізоляційна еластична «Гідроеласт» ГС-2 – готова двокомпонентна суміш для виконання зовнішніх та внутрішніх робіт на несучих гідрофільних 
вологостійких основах, що не деформуються (бетонна, цементно-піщана, цегляна, піщано-цементно-вапняна, штучне та природне каміння та інше за ви-
ключенням матеріалів на гіпсовій та глиняній основі); можуть знаходитися під дією напору води (в тому числі грунтових). Еластична суміш при товщині 
шару 2 мм сприймає деформації при ширині розкриття тріщин до 0,5 мм. Використовується при будівництві, реконструкції та ремонті басейнів, іригаційних 
каналів та аналогічних гідротехнічних споруд; застосовується для зовнішньої та внутрішньої гідроізоляції стін будівль (в тому числі підвалів, тунелів тощо). 

Склад
Компонент А (суха суміш): Мінеральні наповнювачі; спеціальні хімічні добавки (модифікатори).
Компонент Б: Основне в`яжуче – синтетичний полімер; дисперсна фаза – вода; спеціальні хімічні добавки.

Технічні характеристики
Фракція (компонент А) 0  – 0,4 мм
Колір (компонент А) сірий з відтінком
Колір (компонент Б) білий з відтінком
Вміст вологи (компонент А) не більше 0,5%
Рівень рН > 12
Товщина шару 2,0-3,0 мм
Пропорція змішування на 17,5 кг компонента А 5 л компонента Б
Рухливість 12±1 см
Температури при виконанні робіт від +5°С до + 30°С
Термін користування не менше 120 хв
Адгезія до основи не менше 1 МПа
Витрати приблизно 1,6 кг/м2 /мм
Можливість контакту з водою (без напору) при температурі 20°С не раніше 3 діб.
Можливість повної експлуатації при 20°С та вологості 65% не раніше 28 діб 
Водонепроникність шару 3 мм не менше 0,6 МПа
Температура експлуатації від - 20°С до +35°С
Термін і умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення  в оригінальній неушкодженій упаковці 
 виробника при відносній вологості не більше 60% і температурі від +5°С до +30°С

Приготування
В чисту суху ємкість залити близько 90% об`єму компонента Б. Постійно перемішуючи низькообертовою мішалкою, додати компонент А. Не при-
пиняючи перемішування, довести масу до заданої рухливості, додаючи залишок компоненту Б. Перемішування вести до появи однорідної маси 
(без грудок та розділу фаз). Розчин залишити для „визрівання” на 5 хвилин, при необхідності провести повтрявидалення механічним шляхом 
(наявність піни та повітряних кульок може привести до  погіршення або втрати якості розчину). Розчин використати на протязі 120 хвилин.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Поверхня основи повинна бути очищена від послаблюючих 
адгезію речовин (масляні плями, пил, залишки будівельних розчинів, пошкоджений бетон, матеріал, що піддався дії бактеріального та грибкового руйнуван-
ня та ін.) і прогрунтована відповідно до характеру поверхні грунтівкою ЄС-7. Гладкі поверхні (наприклад, бетонні та ін.) для покращення адгезії зашурувати. 
Гідроізоляцію можна наносити лише на несучу, цілісну, однорідну основу не раніше 28 діб з моменту викладення основи, після затухання усадкових, роз-
ширюваних, механічних деформацій основи. Когезія (границя міцності) на розтяг основи повинна бути не менш, ніж 1,5МПа, на стиск – не менше  20МПа.  
Монолітні резервуари виготовляються з бетону марки не нижче В25 W6. Тріщини в основі повинні бути відремонтовані (розширені, скріплені, зашпакльовані 
ремонтним розчином). Кути між площинами необхідно скруглити (внутріші – радіусом не менше 4 см, зовнішні – радіусом не менше 5 см). При виконанні 
робіт запобігати надмірному випаровуванню води з поверхні (усунити протяги, гідроізоляцію накрити плівкою). Перед нанесенням зволожити основу водою, 
запобігаючи утворенню плівки на поверхні води, і нанести перший шар приготовленої гідроізолюючої суміші щіткою з цупкою щитиною паралельними 
рухами в одному напрямку. Через 24 години (але не пізніше 2 діб) нанести вказаним вище способом наступний шар гідроізоляції в напрямку, перпендикуляр-
ному попередньому. Далі, при необхідності, потрібно вдавити у нанесений розчин скловолокнисту сітку і обов`язково використовувати дану сітку на згинах: 
стіна-стіна, та стіна-підлога. Після цього необхідно нанести ще два шари гідроізоляції. В процесі твердіння (в залежності від умов – до 3 діб) зволожувати 
поверхню водою. Після нанесення гідроізоляції перевіряють товщину шару по площі нанесення. Без армуючої сітки вона повинна бути не менше 1,5 мм, з 
армуючою сіткою – 2,5мм. Наносити наступний шар покриття на гідроізоляцію дозволяється тільки після досягнення фізико-хімічних та фізико-механічних 
показників гідроізоляції їх проектним величинам та після обов”язкової перевірки якості гідроізоляції. Виробник не несе відповідальності за неправильне 
використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.
Гідроізоляція не є несучою та не може враховуватись при розрахунках на міцність.
При закінченні роботи інструмент та тару необхідно вимити чистою водою.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами та правилами.
Застереження. Забороняється додавати до суміші воду, в`яжучі, заповнювачі та інші матеріали, порушувати тепловий та вологостійкий ре-
жим, бо це може призвести до погіршення властивостей затверділого розчину.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з буді-
вельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча суміш, що має в складі цемент, 
дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за 
допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: Компонент А - в паперові мішки по 17,5 кг, компонент Б - в поліетиленові каністри по 5 л.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. ГІ2



Застосування
Клей “Теплий дім» ЗК-4 – клеюча суміш для приклеювання та армування пінополістирольних плит на гігроскопічну основу, що не деформу-
ється (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.).

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20±0,05 л води на 1 кг суміші
Термін придатності з моменту замішування  не менше 120 хв 
Адгезія до бетону не менше 0,8 МПа
Морозостійкість не менше F50
Міцність на стиск не менше 15 МПа
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°Сдо +20°С
Витрати: приблизно 6,0 кг/м2 (залежно від нерівностей основи) 
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Клей ЗК-4 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхід-
но залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Суміш використати протягом 120 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути сухою і 
оброблена ґрунтовкою ЄС-7. Великі нерівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм. Гладкі поверхні (наприклад, бетонні 
та ін.) для покращення адгезії - зшершавити. 
Перед початком виконання робіт необхідно за допомогою дюбелів закріпити (крок дюбелів - 30 см) цокольну планку по периметру основи 
на нижній відмітці. На теплоізоляційний матеріал нанести приготовлений розчин по периметру з додаванням декількох згустків на середину 
даного матеріалу, або за допомогою шпателя з великим розміром зубців (10мм і більше). Після цього необхідно приклеїти теплоізоляційний 
матеріал і провести вирівнювання за допомогою васерваги. Вертикальні шви не повинні співпадати, не допускається ширина шва більше 2 мм. 
При необхідності прискорити виконання робіт, для додаткової першопочаткової фіксації теплоізоляційного матеріалу рекомендуємо провести 
закріплення кожного 5-го ряду плит гвинтовими дюбелями у кількості не менше 6 шт. на 1м2. Основне дюбелювання провести після того, як 
розчин набрав початкову міцність (в залежності від умов твердіння, від 1-ї до 2-х діб). При влаштуванні захисного шару з використанням сітки 
для армування розчинна суміш  наноситься на поверхню теплоізоляційного матеріалу товщиною 2мм. Зверху вкладається сітка для армуван-
ня та розрівнюється. На сітку наноситься другий шар суміші товщиною 3мм. Звертаємо увагу на те, що допоміжні засоби, такі як сітка, дюбелі 
та інше, використовуються як суміжні з клеєм згідно інструкцій виробника того чи іншого теплоізоляційного матеріалу. 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.   
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1 3К5.ГІ1.3
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Застосування
Клей для приклеювання плит з пінополістиролу та мінеральної вати ЗК-45 – клеюча суміш для приклеювання пінополістирольних плит та плит 
з мінеральної вати на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.). Використовується для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір                                  сірий з відтінком
Вміст вологи                    не більше 0,5%
Фракція                             0-0,63мм, не менше 97%
Рівень рН                          >12
Пропорція змішування   близько 0,21±0,05л води на 1кг суміші
Термін придатності   
з моменту замішування   не менше 120хв
Адгезія до бетону             не менше 0,8 МПа
Міцність на стиск          не менше 10МПа
Температурний інтервал
використання суміші      від +5°С до+30°С, оптимальний від+15°Сдо+20°С
Витрати:  приблизно 6,0кг/м2 (в залежності від нерівностей основи) 
Температура експлуатації
затверділого розчину       від-30°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання   12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 
                                             60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Суху суміш ЗК-45 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. 
Розчин необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Суміш використати протягом 120 хвилин.
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016.
Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчи-
нів, тощо). Поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою Profline ЕС-7 або Profline ЕС-7(Супер)  та витримані не менше 4 годин. Великі нерів-
ності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм, або штукатурками Profline ШТ-3 та ШТ-2. Перед початком виконання робіт,по 
утепленню споруди, необхідно за допомогою дюбелів закріпити (крок дюбелів - 30 см) цокольну планку по периметру основи на нижній від-
мітці. На теплоізоляційний матеріал пінополістирольну плиту нанести приготовлений розчин по периметру з додаванням декількох згустків на 
середину даного матеріалу, або за допомогою шпателя з великим розміром зубців (10мм і більше). На мінераловатну плиту наносять матеріал 
за допомогою шпателя з великим розміром зубців (10мм і більше). Після цього необхідно приклеїти теплоізоляційний матеріал і провести 
вирівнювання за допомогою васерваги. Вертикальні шви не повинні співпадати, не допускається ширина шва більше 2 мм. При необхідності 
прискорити виконання робіт, для додаткової першопочаткової фіксації теплоізоляційного матеріалу рекомендуємо провести закріплення кож-
ного 5-го ряду плит гвинтовими дюбелями у кількості не менше 6 шт. на 1м². Основне дюбелювання провести після того, як розчин набрав 
початкову міцність (в залежності від умов твердіння, від 1-ї до 2-х діб). Звертаємо увагу на те, що допоміжні засоби, такі як сітка, дюбеля та 
інше, використовуються як суміжні з клеєм згідно інструкцій виробника того чи іншого теплоізоляційного матеріалу. 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.   
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99, СанПиН4360-88

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ  В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. 3К5 ГІ1.

КЛЕЙ 

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ 
З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ 

 ЗК-45
Морозостійкий
Вологостійкий

Підвищена адгезія до основи

Еластичний 
Економічний
Зручний у застосуванні
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Застосування
Клей універсальний “Супер” ЗК-5– клеюча суміш для приклеювання та влаштування захисного шару з використанням сітки при утепленні фасаду споруди 
пінополістиролом або мінеральною ватою.
Використовується для приклеювання керамічної плитки, мозаїки, керамічного профільного каменю, натурального каменю, плитки “грес” та інших оздоблюваль-
них матеріалів на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін..), а також для складних основ (наприклад, 
для приклеювання плитки на гіпсокартон та на захисний шар при утепленні). Можливе використання для приклеювання оздоблювальних матеріалів на стару 
плитку. Ефективний при облаштуванні підлог з підігрівом та облаштування камінів, печей та димоходів. Використовується зля зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20±0,05 л води на 1 кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 90хв
Адгезія до бетону не менше 1,0 МПа
Морозостійкість не менше F50
Водоутримуюча здатність не менше 75%
Міцність на стиск не менше 10 МПа
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до +20°С
Витрати – для утеплення фасаду приклеювання приблизно 5,0–6,0кг/м2 
 (в залежності від нерівностей основи) 
 – для влаштування захисного шару – приблизно 5,0–6,0кг/м2 
 – для приклеювання плитки: від 2,0 до 5 кг/м2

Розшивка швів не раніше 48 годин
Температура експлуатації затверділого розчину від -50°С до +190°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Клей ЗК-5 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. Розчин необхідно залишити для 
„визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Суміш використати протягом 120 хвилин. У процесі приготування користуватись чистою тарою 
та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена 
від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Поверхня повинна бути сухою і оброблена ґрунтовкою ЄС-7. 
Великі нерівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, за допомогою стяжок Ст 1, Ст 2, самоналивних підлог ПР-1, ПР-2 або штукатурки ШТ-2 . Гладкі 
поверхні (наприклад, бетонні та ін.) для покращення адгезії - зшершавити. Утеплення фасаду. Перед початком виконання робіт необхідно за допомогою дюбелів 
закріпити (крок дюбелів - 30 см) цокольну планку по периметру основи на нижній відмітці. На теплоізоляційний матеріал (пінополістирол або мінералов атна плита) нанести 
приготовлений розчин по периметру з додаванням декількох згустків на середину даного матеріалу, або за допомогою шпателя з великим розміром зубців (10мм і більше). 
Після цього необхідно приклеїти теплоізоляційний матеріал і провести вирівнювання за допомогою васерваги. При необхідності прискорити виконання робіт, для додаткової 
першопочаткової фіксації теплоізоляційного матеріалу рекомендуємо провести закріплення кожного 5-го ряду плит гвинтовими дюбелями у кількості не менше 6 шт. на 
1м2. Основне дюбелювання провести   після того, як розчин набрав початкову міцність (в залежності від умов твердіння, від 1-ї до 2-х діб). При влаштуванні захисного шару з 
використанням сітки для армування розчинна суміш  наноситься на поверхню теплоізоляційного матеріалу товщиною 2мм. Зверху вкладається сітка для армування та роз-
рівнюється. На сітку наноситься другий шар суміші товщиною 3мм. Звертаємо увагу на те, що допоміжні засоби, такі як сітка, дюбелі та інше, використовуються як суміжні з 
клеєм згідно інструкцій виробника того чи іншого теплоізоляційного матеріалу. Приклеювання плитки та каменю. При роботі з плиткою, каменем або плиткою «грес» 
готовий клеючий розчин наноситься на основу металевим шпателем з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для плитки 10х10см – зубці 
висотою 4мм, для керамічної плитки 15х15см – 6мм, при розмірах плитки 30х30см – 8мм, при розмірах 45х45см – 10мм і 50х50см – 12мм, але врахувати ре-
льєф реверса плитки та нерівності основи). Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плитка не потребує попереднього 
замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм. 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання данної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-меха-
нічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях 
та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з буді-
вельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча суміш, що має в складі цемент, 
дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за 
допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%

Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ  В.2.7 – 126 : 2011

Група Ц.1. 3К5 ГІ1.3

Температура 
експлуатації
до 190˚С

КЛЕЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ «СУПЕР»

 ЗК-5 Морозостійкий
Вологостійкий

Підвищена адгезія до основи

Еластичний 
Економічний
Зручний у застосуванні
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Морозостійка
Вологостійка

Добра адгезія до основи
Економічна

Легко наноситься на 
оздоблювану поверхню 
Атмосферостійка
Паропроникна

Застосування
Декоративна штукатурка “Шагрень” ШТ-4 – суміш білого кольору для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фасадів 
будинків з метою отримання фактури. Також можливе застосування в середині приміщень. Розмір зерна 1,5– 2,0 мм.

Склад
Основне в’яжуче – білий цемент  Кварцові наповнювачі  Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір білий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція не більше 2,0
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20-0,25 л на 1 кг суміші
Термін придатності не менше 60 хв  з моменту замішування
Адгезія до бетону не менше 0,5 МПа
Товщина шару 2,0 мм
Температурний інтервал використання від +5°С до +30°С, оптимальний від +10°С до +20°С
Витрати приблизно 3,0 кг/м2 
Час твердіння розчину мін. 24 години
Морозостійкість не менше F50
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +85°С
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості  не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Розчин ШТ-4 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Розчин необхідно залишити 
для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати на протязі 60 хвилин. У процесі приготування корис-
туватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). При влаштуванні системи уте-
плення фасадів ШТ-4 наноситься на поверхню, яка попередньо була вирівняна розчином ЗК-5. Перед нанесенням декоративної штукатурки 
поверхню необхідно обробити ґрунтовкою ЄС-7 або ґрунт-фарбою ГФ-1. Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-
7  два рази, та витримані не менше 5 годин. Декоративну штукатурку “Шагрень” ШТ-4 наносять на основу металевим шпателем шаром, який 
відповідає розміру зерна, після цього круговими рухами за допомогою пластмасової терки придають поверхні бажаної фактури. 
Роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в роботі необхідно при-
клеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. 
Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним шляхом. 
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. ШТ4
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ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНА «ШАГРЕНЬ»

ШТ-4



Застосування
Штукатурка декоративна “Короїд” ДК-4 – суміш білого кольору для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фасадів будин-
ків з метою отримання різноманітних „короїдних” фактур. Також можливе застосування всередині приміщень. Розмір зерна 2,0мм.

Склад
Основне в’яжуче – білий цемент  Кварцові наповнювачі  Спеціальні добавки (моди-
фікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір білий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-2,0 мм не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20±0,05 л на 1кг суміші
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв.
Адгезія до бетону >0,5 МПа
Товщина шару 2,0 мм
Температурний інтервал використання від +5°С до +30°С, оптимальний від +10°С до  +20°С
Витрати приблизно 3,0 кг/м2 
Час твердіння розчину мін. 24 годин
Морозостійкість не менше F50
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +85°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати  виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і  температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Штукатурний розчин ДК-4 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Суміш необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 60 хвилин. У процесі приготування 
користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Перед нанесенням декоратив-
ної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою ШТ-2. Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 та 
витримані не менше 5 годин. Слабопоглинаючі поверхні обробляють фарбою-грунт ГФ-1 і витримують не менше 2 годин. Штукатурка нано-
ситься на основу металевим шпателем або теркою шаром, який відповідає розміру зерна. Після нанесення штукатурки в момент початкового 
тужавіння  (5-10хв), коли розчин перестає прилипати до інструмента, необхідно за допомогою пластикової терки почати формування факту-
ри. В залежності від часу, інтенсивності та напрямку руху терки можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові та перехресні борозни.
Виконувати роботи на одній поверхні слід безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в ро-
боті необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати 
бажану фактуру. Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним 
шляхом.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1 ШТ4
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ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНА «КОРОЇД»

ДК-4 Морозостійка
Вологостійка

Добра адгезія до основи
Економічна

Зручна у застосуванні
Атмосферостійка
Паропроникна
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ДЕКОРАТИВНА 
ШТУКАТУРКА “БАРОЇД” 

ДК-45
Застосування

Декоративна штукатурка “Бароїд” ДК-45 – суміш білого кольору для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фасадів бу-
динків з метою отримання фактури.  Можливо застосовувати в середині приміщень. Розмір зерна 2,5±3,0 мм

Склад
Основне в’яжуче: білий цемент  Кварцеві наповнювачі  Спеціальні добавки  (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд  однорідна сипуча маса  без сторонніх домішок 
Колір  білий з відтінком
Вміст вологи                    не більше 0,5%
Фракція                             не більше 3,0 мм
Рівень рН                           >12
Пропорція змішування   близько 0,21-0,25 л на 1кг суміші
Термін придатності      не менше 60хв  з моменту замішування
Адгезія до бетону            не менше 0,5 МПа
Товщина шару                 2,5±3,0 мм
Температурний інтервал
використання                  від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до  +20°С
Витрати                          приблизно 2,9 кг/м2 
Час твердіння розчину   мін. 24 годин
Морозостійкість             не менше F50
Температура експлуатації
затверділого розчину       від-30°С до +85°С 
Терміни та умови зберігання    12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній  
                                            вологості  не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С

Приготування
Суху суміш «Бароїд» ДК-45 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Розчин необ-
хідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати на протязі 60 хвилин. У процесі при-
готування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Суміш «Бароїд» ДК-45 може нано-
ситись на попередньо вирівняну поверхню штукатурним розчином «ШТ-2». Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно 
обробити ґрунтовкою «ЄС-7» або фарбою-ґрунт «ФГ-142». Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЄС-7»  два рази, 
та витримані не менше 5 годин. При влаштуванні системи утеплення фасадів розчин «ДК-45» наноситься на поверхню, яка попередньо була 
вирівняна клейовим розчином «ЗК-5» або  «ЗК-7». Декоративну штукатурку  «ДК-45» наносять на основу металічним шпателем або теркою 
шаром, який відповідає розміру зерна, після цього круговими рухами за допомогою пластмасової терки придають поверхні бажаної фактури. 
Роботи слід виконувати неперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в роботі необхідно при-
клеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. 
Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним шляхом. 
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У в'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води штукатурка, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С

Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%

                    Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Група Ц.1.ШТ4

 Морозостійка
Вологостійка

Має добру адгезію до основи
Економічна

Легко наноситься на 
оздоблювану поверхню 
Атмосферостійка
Паропроникна
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СУМІШ 
ДЕКОРАТИВНА МОДЕЛЮЮЧА

ДК-6 Негорюча
Морозостійка
Вологостійка 

Висока паропроникність

Має теплоізоляційні властивості
Економічна
Зручна у застосуванні

Застосування
Суміш ДК-6 застосовується для придання поверхні стіні заданого малюнку, як на вертикальних так і горизонтальних (правдоподібного 
кам'яного виду та інших тривимірних  глибоких візерунків дерева та цегли; ). Суміш наноситься на будь які поверхні бетон, штукатурку, гіпс, 
гіпсокартон, OSB, ДСП, цегла керамічна, цегла силікатна, шлакоблок, пінобетон, а також інші поверхні. Використовується для зовнішніх та 
внутрішніх робіт.Товщина шару за одне нанесення – від 3 до 30 мм.

Склад
Цемент. Мінеральні наповнювачі.     Полімерні добавки (модифікатори).

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд   однорідна сипуча маса  без сторонніх домішок 
Вміст вологи                    не більше 0,5%
Фракція                             не більше 1,5
Рівень рН                           >12
Пропорція змішування   близько 0,20 ±0,5 л на 1кг суміші
Термін придатності      не менше 60хв  з моменту замішування
Адгезія до бетону            не менше 0,5 МПа
Товщина шару                 від 3 до 30мм за одне нанесення
Температурний інтервал використання                  від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до  +20°С
Витрати                          приблизно від 1,35 кг/м2/мм  залежить від товщини нанесен-
ня 
Час твердіння розчину   мін. 24 годин
Морозостійкість             не менше F50
Температура експлуатації затверділого розчину       від-30°С до +85°С 
Терміни та умови зберігання    12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при 
відносній  
                                            вологості  не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С.

Приготування
Суху суміш  ДК-6 змішати з чистою водою, відповідно до пропорції, вказаної у технічних,  до отримання однорідної маси без грудок за допо-
могою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. 
Розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлений розчин повинен мати зручну 
для роботи консистенцію і не прилипати до інструменту. Приготовлену суміш використати на протязі 1 години. У процесі приготування кори-
стуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від 
послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Основною вимогою для поверхонь на які наноситься «ДК-6» є відсут-
ність деформаційних тріщин і динамічних навантажень. Необхідно зашпаклювати глибокі западини або виїмки, перепади на поверхні не повинні перевищувати 
2-3 мм. Перед нанесенням штукатурного розчину «ДК-6» потрібно нанести адгезійну ґрунтовку «ЕС-8» (праймер) торгової марки Profline. Його можна наносити 
на поверхню валиком, пензлем або розпилювачем. Норма витрати 20л на 80 кв.м. Як тільки праймер на поверхні почне підсихати, до клейкого стану, можна 
приступати до нанесення «ДК-6». Дуже важливо, що б праймер не досяг повного висихання на поверхні. Після підготовки штукатурного розчину та основи(сті-
ни, паркану, стелі) приступаємо до нанесення його на поверхню. Товщина шару залежить від декорування і може коливатися від 3 мм до 30мм. Залежно від 
умов навколишнього середовища штампування або тиснення поверхні виконується через 40-80 хвилин після початку приготування штукатурної суміші при 
температурах 15-25 градусів. Перед штампуванням на поверхню штампа та на поверхню штукатурного розчину ДК-6 наносять тонкий шар уайт-спириту, або 
водний розчин з невеликим додаванням миючого засобу, який дозволяє зробити до 5 штамповок без налипання суміші до форми. Доопрацювання і розшиван-
ня швів кам'яної, плиткової або цегляної кладки виконується спеціальним ріжучим інструментом  через 8-12 годин після нанесення. Коригувати і обробляти по-
верхню рекомендується протягом 24 годин з моменту замісу і нанесення штукатурного покриття ДК-6 торгової марки Profline. Перш ніж приступати до фарбу-
вання на поверхню можливо нанести «ефект старіння». Фарбування роблять після повного завершення робіт з нанесення композитного покриття ДК-6 та його 
повного висихання. Фарбування проводять водоемульсійними фасадними фарбами. Відтінки інших кольорів роблять рідкими барвниками, які добавляються 
безпосередньо до фарби або змішуються з закріплювачем кольору(акриловим водо-дисперсійним) 1:1 + вода (залежить від заданої тональності та прозорості 
кольору) і наносяться на поверхню за допомогою кисті, целюлозної губки, валиком або розпилювачем. Прикрасити свою роботу додатковими ефектами ви 
можете затемнивши западини і тріщинки чорними або просто темними тонами. Готове покриття моделюючої штукатурки «ДК-6» необхідно покрити лаком на 
водній основі, для захисту поверхні від грибка, негативного впливу навколишнього середовища та створення УФ-фільтра з захистом від вицвітання, та при-
дання блиску поверхні. При виконанні робіт керуватися будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Увага: невиконання даної інструкції, 
передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчи-
ну. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води штукатурка, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. 
Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%

Суміш ДК-6 Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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ФАРБА - ГРУНТ

ГФ-1
Готова до використання         

Закріплює поверхню основи 
Вологостійка
Підвищує адгезію

Застосування
Фарба-грунт ГФ-1 – це готова до використання дисперсія, що застосовується для попередньої обробки основ з бетону, цементно-вапняних, 
цементно-піщаних, цегляних, гіпсових поверхонь та ін., на стінах і стелях, в середині та зовні будинків. У фасадних системах скріпленої тепло-
ізоляції застосовується для підготовки проміжного шару перед виконанням робіт з нанесення декоративних штукатурок. Використовується 
для зміцнення основ та збільшення адгезії поверхонь, для консервації штукатурок фасадів на зимовий період.

Склад
Основне в’яжуче - акриловий сополімер  Дисперсна фаза – вода Наповнювач - мармурова крошка  Спеціальні хімічні добавки

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна рідина без сторонніх домішок
Колір молочно-білий з відтінком
Рівень рН 8,0±9,0
Густина близько 1,3 кг/дм3

Температура основи та ґрунтовки від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до +20°С
Витрати від 0,2 до 0,5 л/м2

Термін висихання при 20°С та відносній вологості 60% близько 4 годин.
Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці виробника.
Умови зберігання в сухому чистому місці, захищеному від прямих сонячних променів 
 та аналогічних факторів, що діють на полімери та дисперсії, 
 при температурі від +5°С до +30°С з відносною вологістю до 60%

Приготування
Перед використанням фарбу перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистими ін-
струментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа повинна бути сухою та без видимих 
руйнувань. Основа, на яку наноситься фарба-грунт ГФ-1, повинна бути очищена від послаблюючих адгезією речовин (масні плями, пил, за-
лишки, будівельних розчинів, тощо). Неміцні, рихлі ділянки поверхні основи видалити механічним шляхом. Покриття із масляних та полімер-
них фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника. Фарба-грунт ГФ-1  необхідно наносити на основу  за допомогою 
щітки, валика або пензля суцільним шаром запобігаючи утворенню зон із стоячою рідиною. Час висихання ГФ-1 залежить від температури на-
вколишнього середовища та вологості. При нормальних кліматичних умовах (при температурі +20°С і відносній вологості 60%) фарба-грунт 
висихає за 4 години. Після повного висихання фарба-грунт стійка до механічних навантажень. Ґрунтування поверхонь слід виконувати при 
температурі від +5°С до +30°С. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами,  правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-механічих 
властивостей ґрунтовки  ГФ-1. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в 
цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. Захищати дихальні шляхи, слизові оболонки та шкіру від попадання ґрунтовки. У випадку попадання 
ґрунтовки в очі або на слизову оболонку, їх необхідно промити чистою водою і звернутися за допомогою до лікаря. У випадку попадання 
ґрунтовки на шкіру – шкіру промити милом та чистою водою. Невикористану ґрунтовку та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: поліетиленові відра по 10 та 5 л.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 233 : 2010
Група ГФ -1. 1.П. АД.



Застосування
Цементно-вапняна штукатурка ШТ-2 застосовується для вирівнювання гігроскопічних основ, стійких до деформації (цегла, легкий бетон 
тощо). Ефективна для ремонту старої штукатурки, в сухих та вологих приміщенях. Можливе використання як в середині так і зовні.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі    Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 

Колір сірий
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,8 мм, не менше 97%
Товщина шару 5-20 мм
(оптимальна) 10-15 мм
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,21±0,05 л на 1 кг суміші
Рухливість 6 ± 0,5 см
Термін придатності не менше 60 хв
Адгезія до бетону >0,5 МПа
Температурний інтервал використання від +5°С до +30°С, оптимальний від +15°С до +20°С
Витрати приблизно 1,6 кг/м2/мм
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +60°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С

Приготування
ШТ-2 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Розчин необхідно залишити для 
”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на протязі 1 години. У процесі приготування 
користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні 
повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 та витримані не менше 4 годин. При необхідності суха і адсорбуюча поверхня зволожується водою. 
Штукатурку наносять механічним шляхом або вручну накладаючи на попередньо підготовлену поверхню знизу вгору, потім вирівнюють і 
сильно пресують стальною лінійкою в горизонтальному напрямі. Великі заглибини попередньо вирівнюються цією ж штукатуркою. При нане-
сенні товщиною більше 15 мм рекомендується проводити вирівнювання в декілька шарів. Кожен наступний шар наноситься після висихання 
попереднього.
При підвищеному випаровуванні води (теплі сухі умови, особливо зовні, на протягах, при шарах до 10 мм) для забезпечення нормальних умов 
твердіння зберігати вологою поверхню штукатурки протягом 24 годин (зволоження, закриття плівкою і т.п.)
Гладкі поверхні (наприклад, бетонні та ін.) для покращення адгезії зшершавити. 
 Для покращення механічних властивостей в шарі матеріалу використовувати сітку для армування, яка закріплюється до основи.
При виконанні робіт керуватися будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група ЦВ.1. ШТ2
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ШТУКАТУРКА 
ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА

ШТ-2 Морозостійка
Вологостійка

Добра адгезія до основий

Економічна
Зручна у застосуванні
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ШТУКАТУРКА 
АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА «ШАГРЕНЬ» 

ШТ-5Морозостійка
Гідрофобна

Еластична
Добра адгезія до основи

Економічна
Зручна у застосуванні
Атмосферостійка

ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА

“ШАГРЕНЬ” КАМІНЦЕВА

ШТ-5

25кг

Застосування
Штукатурка акрилова декоративна “Шагрень” ШТ-5 – суміш білого кольору для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення 
фасадів будинків з камінцевою фактурою. Розмір зерна 2,0мм. Використовується для зовнішнього та внутрішнього оздоблення.

Склад
Основне в’яжуче: акриловий сополімер   Кварцові наповнювачі  Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Колір білий
Блиск матовий
Густина близько 1,7 г/см3
Температура основи від +10°С до +25°С, але не нижче +5°С
Витрати приблизно від 2,3 до 3,0 кг/м2 
Стійкість до дії атмосферних опадів через 24 год
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Перед використанням штукатурку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистими 
інструментами.

Виконання робіт

Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна 
бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Перед нанесенням декоративної 
штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою ШТ-2. Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 та ви-
тримані не менше 5 годин. Поверхні обробляють фарбою-грунт ГФ-1 та витримують не менше 2 годин. Шагрень  необхідно  наносити рівно-
мірно на основу металевим шпателем або пластиковою теркою під кутом 60° до поверхні. Шар штукатурки наноситься не більше 2мм (розмір 
зерна штукатурки). Після нанесення штукатурки, в момент початкового тужавіння (5-10хв), коли розчин перестає прилипати до інструмента, 
необхідно за допомогою пластикової терки почати формування фактури. 
Виконувати роботи на одній поверхні слід безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в ро-
боті необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати 
бажану фактуру. Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним 
шляхом. Забороняється наносити штукатурку під прямим сонячним промінням.
Тонувати дозволяється барвником на водяній основі в кількості не більше 10% від об’єму однієї упаковки.
Увага: невиконання даної інструкції, розбавлення водою та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину.
Для забезпечення рівномірності кольору при роботі на однорідних і великих поверхнях потрібно використовувати матеріали однієї партії  
вказаної на упаковці. Не змішувати штукатурку з іншими матеріалами (фарби, штукатурки т.д.)
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. Захищати дихальні шляхи та очі. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інстру-
менту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: поліетиленові відра по 25 кг.
Штукатурка акрилова декоративна “Шагрень” ШТ-5. Виготовлена згідно ТУ У 20.3-31158382-052:2017



Застосування
Штукатурка акрилова декоративна “Короїд” ДК-5 – суміш білого кольору для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фа-
садів будинків з фактурою „короїд”. Розмір зерна 2,0мм. Використовується для зовнішнього та внутрішнього оздоблення.

Склад
Основне в’яжуче: акриловий сополімер   Кварцові наповнювачі  Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Колір білий
Блиск матовий
Густина близько 1,7 г/см3
Температура основи від +10°С до +25°С, але не нижче +5°С
Витрати приблизно 2,3 кг/м2 
Стійкість до дії атмосферних опадів через 24 год
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати  виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і  температурі від 0°С до +30°С

Приготування
Перед використанням штукатурку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистими 
інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016.
Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних роз-
чинів, тощо). Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою ШТ-2. Сильно поглинаючі поверхні 
повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 та витримані не менше 5 годин. Поверхні обробляють фарбою-грунт ГФ-1 витримують не менше 2 
годин. Короїд  необхідно наносити рівномірно на основу металевим шпателем або пластиковою теркою під кутом 60° до поверхні. Шар шту-
катурки наноситься не більше 2мм (розмір зерна штукатурки). Після нанесення штукатурки, в момент початкового тужавіння (5-10хв), коли 
розчин перестає прилипати до інструменту, необхідно за допомогою пластикової терки почати формування фактури. В залежності від часу, 
інтенсивності та напрямку руху терки можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові та перехресні борозни.
Виконувати роботи на одній поверхні слід безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в ро-
боті необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати 
бажану фактуру. Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним 
шляхом. Забороняється наносити штукатурку під прямим сонячним промінням.
Тонувати дозволяється барвником на водяній основі у кількості не більше 10% від об’єму однієї упаковки. 
Увага: невиконання даної інструкції, розбавлення водою та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину.
Для забезпечення рівномірності кольору при роботі на однорідних і великих поверхнях потрібно використовувати матеріали однієї партії, 
вказаної на упаковці. Не змішувати штукатурку з іншими матеріалами (фарби, штукатурки т.д.)
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. Захищати дихальні шляхи та очі. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інстру-
менту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: полієтиленові відра по 25 кг.
Штукатурка акрилова декоративна “Короїд” ДК-5 виготовлена згідно ТУ У 20.3-31158382-052:2017.
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ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА

ДК-5

25кг

ШТУКАТУРКА 
АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА «КОРОЇД»

ДК-5 Морозостійка
Гідрофобна

Еластична
Добра адгезія до основи

Економічна
Зручна у застосуванні
Атмосферостійка
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СИЛОКСАНОВА 
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «КАМІНЦЕВА»

ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТОНУВАННЯ 

ШТ6si-xan
Застосування

Силоксанова штукатурка з «камінцевою» фактурою для декоративної обробки фасадів з високими вимогами до довговічності покриття. Має 
високу паропроникність та вологостійкість. Характеризується підвищеною адгезією та еластичністю. Стійка до ультрафіолетових променів. 
Рекомендована для оздоблення фасадів у місцях з високим агресивним впливом – морські узбережжя, промислові зони, місця з високим 
рівнем опадів. Може застосовуватись для створення міцних зносостійких покриттів всередині приміщень. Призначена для нанесення на міне-
ральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB. 

Склад
Акрилова дисперсія, діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода

Технічні характеристики
ЗВитрата : для зерна 1,5 мм - 2,4 кг/м2 ; для зерна 2,0 мм -  3,2 кг/м2 по рівнійповерхні. В залежностівідзернистості і рівностіповерхнівитра-
таможезмінюватись.
Час висихання:Час висихання – 24 години при +20 °С і вологостіповітря 65%. Повневисихання і перефарбовування через 2-3 дні.
Виконуватироботи при температурівід +5 °С до +30 °С і вологостіповітряменше 80%. Не наноситипіддією прямого сонячногопроміння. За-
хищативідопадів і морозу до повноготвердіння штукатурки.
КолеруванняПідлягає машинному колеруванню. На одну площинунаносити штукатурку щомає один номер партіїаборетельноперемішатипро-
дукцію з різнихпартійміж собою!
.

Приготування
.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Поверхня повинна бути чистою, сухою та 
міцною. Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки 
повинні бути витримані мінімум 28 діб, шпакльовані поверхні – мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення – 7 діб. Всі поверхні обов’язково 
обробити адгезійноюсилоксановою ґрунтовкою. При використанні колерованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована  в такий же 
колір. Поверхні, що осипаються або сильно вбирають вологу, попередньо обробити глибокопроникаючою ґрунтовкою. Місця вражені гриб-
ками очистити і обробити антисептичною ґрунтовкою згідно інструкції. Додати 2-3% води і перемішати не збиваючи. Нанести на стіну шпате-
лем з нержавіючої сталі на товщину зерна, витримати деякий час. Поки штукатурка м’яка, структурувати пластмасовою теркою в круговому 
напрямку до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців. При необхідності розбити великі поверхні на декілька маленьких або 
працювати в групі. Вся поверхня повинна оброблятись методом "мокре по мокрому". Інструментипромити водою відразупіслязакінченняробіт. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених 
інструкцією.

Правила безпеки
У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +50 С до +300 С. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів 
на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на 
упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати штукатурку в каналізацію, водо-
йми або на грунт.Залишкивисохлоїштукатуркибезпечні для довкілля і утилізуються як звичайнебудівельнесміття.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С

Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: полієтиленові відра по 25 кг.

    Ввиготовлена згідно ТУ У 20.3-31158382-052:2017.

Біла  
для зовнішніх та внутрішніх 

робіт
висока атмосферо стійкість    

висока паро проникність
водо відштовхуюча
розмір зерна 1,5; 2,0 мм
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Застосування
Фасадна фарба модифікована силоксаном з підвищеною атмосферостійкістю і паропроникністю. Забезпечує відмінну довготривалу екс-
плуатацію фасаду, захищає від інтенсивних опадів. Фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхувальне, вологостійке, 
еластичне і довговічне покриття. Стійка до вологого стирання. Призначена для фарбування фасадів будівель і створення зносостійких і во-
логостійких покриттів всередині приміщень. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції 
фасадів, а також по гіпсовим основах, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер всередині приміщень. Екологічно чиста, 
не містить розчинників

Склад
Основне в’яжуче - цемент  Мінеральні заповнювачі та наповнювачі   Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Первинне покриття:фарбу розбавляти до 10% води.
Завершаюче покриття: фарбу не розбавляти.
Витрата на один шар - 100±140 мл / м2 в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на 
об'єкті.
Час висихання до нанесення наступного шару 1-2 годин, повне висихання 8-10 годин, при температурі основи + 20 ° С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах терміни висихання і витримки можуть змінитися.
Поверхні, які схильні до враження мікроорганізмами, фарбувати з додаванням в фарбу антисептичної добавки. Роботи проводити при темпе-
ратурі основи від + 5°С до + 30°С і при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних про-
менів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від впливу опадів до повного висихання фарби не менше доби. Інструменти 
промивати водою відразу після закінчення робіт.

Приготування
Перед використанням фарбу перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистими ін-
струментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Поверхня повинна бути чистою, сухою та 
придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, висоли, покриття на мінеральній і масляній основі, інші забруднення ретельно ви-
далити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана не менше 28 днів, бетон – не менше 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції –не 
менше 7 днів, поверхні, шпакльовані цементної шпаклівкою –не менше 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 
- 1%. Міцні алкідні та олійні покриття зашкурити  і знепилити. Всі поверхні потрібно обробити ґрунтовкою. Тріщини розшити, заґрунтувати і 
зашпаклювати. Уражені грибками місця очистити і обробити антисептичним розчином згідно з інструкцією. Фарба наноситься щіткою, вали-
ком або розпилювачем, включаючи безповітряний метод. Перед використанням ретельно перемішати. Виробник не несе відповідальності за 
неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх чистою водою. Залишки засохлої фарби екологічно безпечні 
і являють собою звичайне будівельне сміття. Утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
У щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі від + 5°С до + 30°С, уникати потрапляння прямих сонячних променів на тару. 
Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - 24 місяці. Дату і партію виготовлення дивись на упаковці.

Пакування: полієтиленові відра по 15,6 кг.
Фасадна дисперсійна фарба модифікована силоксаном.
Ф2si виготовлена згідно ТУ У 20.3 3-31158382-052:2017.

ФАСАДНА 
ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА 
МОДИФІКОВАНА СИЛОКСАНОМ 

Ф2si
2si

біла
матова

Висока атмосферостійкість
Стійкість до сонячних променів

Висока вкриваюча здатність
Відмінна паро проникність
Пилевідштовхувальна
Водовідштовхувальна
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Застосування
Силоксанова штукатурка з «камінцевою» фактурою для декоративної обробки фасадів з високими вимогами до довговічності покриття. Має 
високу паропроникність та вологостійкість. Характеризується підвищеною адгезією та еластичністю. Стійка до ультрафіолетових променів. 
Рекомендована для оздоблення фасадів у місцях з високим агресивним впливом – морські узбережжя, промислові зони, місця з високим 
рівнем опадів. Може застосовуватись для створення міцних зносостійких покриттів всередині приміщень. Призначена для нанесення на міне-
ральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB. 

Склад
Акрилова дисперсія, діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода

Технічні характеристики
ЗВитрата : для зерна 1,5 мм - 2,4 кг/м2 ; для зерна 2,0 мм -  3,2 кг/м2 по рівнійповерхні. В залежностівідзернистості і рівностіповерхнівитра-
таможезмінюватись.
Час висихання:Час висихання – 24 години при +20 °С і вологостіповітря 65%. Повневисихання і перефарбовування через 2-3 дні.
Виконуватироботи при температурівід +5 °С до +30 °С і вологостіповітряменше 80%. Не наноситипіддією прямого сонячногопроміння. За-
хищативідопадів і морозу до повноготвердіння штукатурки.
КолеруванняПідлягає машинному колеруванню. На одну площинунаносити штукатурку щомає один номер партіїаборетельноперемішатипро-
дукцію з різнихпартійміж собою!.

Приготування
Перед використанням фарбу перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистими ін-
струментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Основа, на яку наноситься фарба ФФ-1, по-
винна бути сухою та без видимих руйнувань, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, 
стара фарба, тощо). Неміцні, рихлі ділянки поверхні основи видалити механічним шляхом. Ділянки, пошкоджені цвіллю або грибком очистити 
від уражень та обробити  глибокопроникаючою грунтівкою ЕС-7 згідно інструкції. Написи кульковими ручками, фломастерами, аерозольними 
фарбами повинні бути видалені.
Поштукатурені поверхні мають  бути витримані не менше двох тижнів при температурі довкілля не нижче +25°С, вологість повітря не повинна 
перевищувати 80 %.
Фарбу ФФ-1 необхідно наносити на основу за допомогою щітки, валика або розпилювача суцільним шаром зберігаючи однакову методику 
нанесення. Фарбу потрібно наносити в одному напрямку. При нанесенні на стелю, для запобігання  появи слідів від валика, потрібно вико-
ристовувати техніку нанесення «мокре по мокрому».
Забороняється наносити фарбу під прямим сонячним промінням.
При нанесенні розпилювачем дозволяється, при необхідності, розбавити ФФ-1 водою не більше 5% від об’єму однієї упаковки.
Тонувати дозволяється  барвниками на водяній основі не більше 10% від об’єму однієї упаковки за вибраною кольоровою системою (Monicolor 
Nova, Symphony, CPS Color, RAL, NCSS, і т.п.). При тонуванні  можливе використання коефіцієнта 0,15.
Для здобуття якісного однорідного покриття використовуйте якісні інструменти. Для водяних фарб необхідно використовувати м’які щітки 
або валики з синтетичним  або комбінованим ворсом. Для здобуття глянцевої, гладкої поверхні використовувати валики з коротким ворсом. 
Для фарбування стель використовувати валики з товстим ворсом.  Для отримання структурного покриття необхідно використовувати валики 
з довгим ворсом або перфоровані валики з пінопласту.
Час висихання ФФ-1 залежить від температури та вологості навколишнього середовища. Фарбування поверхонь слід виконувати при темпе-
ратурі від +5°С до + 25°С. Після повного висихання (приблизно 12 годин) фарба стійка до механічних навантажень. 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.   
Увага: невиконання даної інструкції та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-механічних 
властивостей фарби ФФ-1. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях 
та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. 
Захищати дихальні шляхи, слизові оболонки та шкіру від попадання фарби. У випадку попадання фарби в очі або на слизову оболонку, їх 
необхідно промити чистою водою і звернутися за допомогою до лікаря. У випадку попадання фарби на шкіру – шкіру промити милом та 
чистою водою.
Невикористану фарбу та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: відра об’ємом 10л по 14 кг.
Фарба ФФ-1 виготовлена згідно ТУ У 20.3 3-31158382-052:2017.

ФАРБА  
ФАСАДНА

ФФ-1
ФАРБА

ФАСАДНА

ФФ-1

14кг

Готова до використання
Закріплює поверхню основи
Має дифузійну властивість

Стійка до стирання

Дозволяється миття 
дезінфікуючими розчинами
Стійка до УФ-випромінювання
Запобігає появі плісняви 
та грибка
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РЕМОНТНА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА (1-100 мм)

РС-3
Не створює великих 

внутрішніх напружень 
при твердінні

Висока адгезія до основи

Високоміцна
Економічна
Зручна у застосуванні
Екологічно чиста
швидкотвердіюча -15 хв

Застосування
Суміш ремонтна швидкoтвepдіюча РС-3 – суміш для виконання термінового ремонту тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів на основах з
бетону, цементно-піщаних розчинів, монолітних стяжок, ангідритових основах та основах з асфальтобетону; для ремонту сходових маршів, 
рамп; для ремонту поверхонь безшовних підлог з підігрівом, тощо. Можливе застосування для вирівнювання поверхонь вище вказаних основ
на невеликих ділянках. Застосовується тільки для внутрішніх робіт. Товщина шару 1-100 мм.

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі     Полімерні добавки

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Витрата води для приготування розчинової суміші: 
 – при заповненні раковин, вибоїн, тріщин 0,22 л води на 1 кг сухої суміші
 – при шпаклюванні 0,20-0,26 л води на 1 кг сухої суміші
 – при вирівнюванні горизонтальних поверхонь 0,28-0,3 л води на 1 кг сухої суміші
Витрата сухої суміші приблизно 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини шару
Час використання розчинової суміші не більше 15 хвилин
Межа міцності (через 28 діб) на:
 – розтяг при згині не менше 6,5 МПа
 – стиск не менше 27,0 МПа
Можливість технологічного пересування через 60 хвилин
Можливість облаштування наступного шару через 24 години
Температура експлуатації затверділого розчину від-30°С до +60°С 
Температура застосування розчинової суміші від +5 °C до +30 °C
Терміни та умови зберігання 6 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С

Приготування
Суміш РС-3 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до отримання однорідної маси без грудок за допо-
могою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Кількість води може регулюватися в залежності від типу виконуваних робіт. Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 3 хвилини і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати протягом 15 хвилин 
з моменту замішування. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016.«Вік» основ з бетону повинен бути не менше 
3-х місяців, цементно-піщаних – не менше 28 діб. Основа, на яку наноситься розчин, повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин 
(масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Всі нерівності і неміцні ділянки основи, в тому числі і ділянки, покриті цементним 
«молоком», слід видалити, тріщини в основах розшити механічним шляхом до 5 мм. Поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 та 
витримані не менше 4 годин. При ремонті дефекти поверхонь заповнюють розчином РС-3 і загладжують за допомогою шпателя. При вирів-
нюванні горизонтальних поверхонь суміш готують більш рідкої консистенції і використовують, як розчин, що розтікається . Товщина шару 
за одне нанесення повинна бути від 1мм до 10 мм. При необхідності укладання більш товстих шарів в суміш потрібно додатково ввести 30% 
кварцевого піску (7,5 кг піску на 25 кг сухої суміші). Для укладання шару від 10 до 30 мм слід додавати пісок фракції до 2 мм, для укладання 
шару понад 30 мм – пісок фракції до 4 мм. При додатковому введенні піску кількість води при замішуванні не збільшують. У період схоплю-
вання і набору початкової міцності розчин необхідно оберігати від надмірного випаровування (забезпечити відсутність протягів, місцевого 
перегріву, влучення прямих сонячних променів, тощо) При виконанні робіт керуватися будівельними нормами, правилами та вимогами даної 
інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення
фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
6 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 10 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. РМ3
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Застосування
Суміш ШТ-3 призначена для оштукатурення основ із ніздрюватих бетонних блоків (пінобетону, газобетону) Ефективна при ремонті тріщин, 
раковин, виїмок та інших дефектів на поверхні цих основ. Товщина шару за одне нанесення – від 3 до 30 мм. Використовується для зовнішніх 
та внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент    Мінеральні заповнювачі  Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтіннком
Витрата води для приготування розчинової суміші: 0,22±0,05 л води на 1кг сухої 
суміші
Час використання розчиненної суміші не менше 60 хвилин
Межа міцності (через 28 діб) на  – розтяг при згині: не менше 1,2 МПа  
 – стиск: не менше 2,5 МПа
Морозостійкість не менше 50 циклів
Витрата* сухої суміші приблизно 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини шару
 *Витрати продукту залежить від нерівності основи та навичок вико-
навця.
Температура експлуатації  затверділого розчину від -30°С до +60°С 
Температура застосування розчиненної суміші від +5 °C до +30 °C
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальні упаковці 
 при відносній  вологості не більше 60% і температурі  від 0°С до +30°С

Приготування
Суміш ШТ-3 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних,  до отримання однорідної маси без грудок за 
допомогою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Кількість води може регулюватися в залежності від типу виконуваних робіт. 
Розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на протязі 1 
години. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016.
Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних роз-
чинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЕС-7 та витримані не менше 4 годин. Перед нанесенням шту-
катурки основу слід зволожити 2–3 рази. Суміш ШТ-3 слід наносити за допомогою шпателя, терки або напівтерка з нержавіючої сталі. Cуміш 
може бути нанесена механічним способом за умови правильного підбору співвідношення води та суміші, що регламентується технічними 
параметрами обладнання. Максимальна товщина вирівнювального або штукатурного шару не повинна перевищувати 30 мм. Для отримання 
рівних поверхонь під фарбування, штукатурку в момент її початкового тужавіння (від 5 до 30 хвилину залежності від температури та умов 
застосування), необхідно ретельно затерти за допомогою пластикової терки. Після затирання поверхня не шліфується. 
За нормальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C, відносна вологість повітря 55 ± 5%) і достатньої вентиляції фарбувати фасад 
можна вже через 7 діб, а всередині приміщення (за тих же умов і достатньої вентиляції) шпаклювати поверхню можна вже через 3 доби.
При підвищеному випаровуванні води (теплі сухі умови, особливо зовні, на протягах, при шарах до 10 мм) для забезпечення нормальних 
умов твердіння зберігати вологою поверхню штукатурки протягом 24 годин (зволоження, закриття плівкою і т.п.)
При виконанні робіт керуватися будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води штукатур-
ка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. 
Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. ШТ3

ШТУКАТУРКА 
ДЛЯ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ (3-30 мм)

ШТ-3 Морозостійка
Вологостійка 

Висока паропроникність

Має теплоізоляційні властивості
Економічна
Зручна у застосуванні
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Застосування
Мурувальна суміш «МР150» – використовується для виконання кладки будівельних матеріалів: цегла, бутовий камінь, шлакоцементні блоки 
та аналогічні матеріали. Рекомендуеться використання для монтажу крупних бетонних блоків, панелей перекриття, стінових панелей тощо, 
ремонту великих заглибин та вирівнювання бетонних та аналогічних поверхонь. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад
Суміш цементу М500 з кварцовими наповнювачами та  модифікованими добавками

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд           однорідна сипуча маса  без сторонніх домішок 
Колір                               сірий з відтінком
Вміст вологи                  0,15 ± 0,5%
Фракція                           до 1,25мм
Рівень рН                         >12
Пропорція змішування  0,15 ± 0,5 л води на 1 кг суміші в залежності від необхідної 
                               консистенції
Термін придатності з моменту замішування   не менше 120 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування 
в повітряно-сухих умовах                        0.3 МПа
Мінімальна товщина шару  10 мм
Максимальна товщина шару   до 12 мм
Міцність на стиск         15МПа
Температурний інтервал використання                 від +5°С до+30°С
                                          оптимальна від+15°С до+20°С
Витрати                         приблизно від  1,8кг/м2 /мм
Температура експлуатації затверділого розчину    від-30°С до +70°С
Терміни та умови зберігання   12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
                         при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С.

Приготування
Суху суміш змішати з чистою водою кімнатної температури згідно пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без гру-
док. Розчинну суміш залишити для „визрівання” на 5 хв. і перемішати перед використанням. Розчинну суміш використати на протязі 120 хв. 
В процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. 

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016.
При веденні робіт з будівельним розчином на період укладки та тужавіння матеріалу запобігати надмірному випаровуванню води з шару 
розчину. У випадку необхідності зволожити поверхню водою. Основа для нанесення повинна бути несучою, що не деформується, цілісною та 
такою, що вистоялась до припинення механічних деформацій та деформацій твердіння (не менше 28 діб для цементно-піщаного розчину, до 
90 діб для бетону тощо), а також повинна витримувати проектні навантаження. Поверхні, на які  викладується розчин та поверхні будівельних 
виробів, повинні бути очищеними від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, порох, залишки будівельних розчинів тощо) і при необ-
хідності прогрунтувати відповідно до характеру поверхні PROFline «ЄС-7» і витримані 4 год до початку робіт.
При виконанні кладочних робіт готову будівельну суміш нанести кельмою на поверхню, що викладається, та розрівняти. Зверху кладуть 
штучний будівельний виріб та легким постукуванням по верхній та боковій поверхні встановлюють його проектне положення. Залишки 
розчину, що виступили, знімають. При виконанні робіт монтажу поверхні, що швидко поглинають вологу, при необхідності зволожити, запо-
бігаючи утворенню плівки води на поверхні. При виконанні робіт по монтажу крупних будівельних виробів готову масу нанести на поверхню, 
що викладається, кельмою, лопатою або висипати зі спеціального посуду. Потім маса розрівнюється та залишки розчину знімаються.
При виконанні робіт по ремонту великих заглибин готову будівельну суміш нанести на поверхню і розрівняти за допомогою правила.  Ви-
кладку по шару вирівнюючої суміші можна робити не раніше 48 годин, але при досягненні затверділою масою відповідної вологості і вимог 
до фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей основи. Для покращення механічних властивостей використовують армуючу сітку в 
шарі матеріалу, що закріплена до основи.
Забороняється використовувати розчинну суміш, що втратила рухливість (випаровування води, часткове тужавіння, замерзання тощо)
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції, а також інструкціями по використанню су-
міжних матеріалів (наприклад електропідігрів). Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його 
використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.

Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. ШТ3

МУРУВАЛЬНА 
СУМІШ 

МР150 Морозостійка
Високоміцна М150 

Вологостійка

Має гарну адгезію до основи
Стійка до атмосферних чинників
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КЛЕЙ 
ДЛЯ ПІНОБЛОКІВ

МП-2
Попереджає утворення 

“містків холоду”
Зменшує тепловтрати 

Морозостійкий

Вологостійкий
Добра адгезія до основи
Економічний
Зручний у застосуванні

Застосування
Клей для піноблоків МП-2– суха будівельна суміш для виконання зовнішніх та внутрішніх кладочних робіт (монтажу піноблоків, газоблоків, 
силікатних блоків, виробів з легких бетонів та аналогічних матеріалів). Застосовується для улаштування теплоізоляційних блоків на бетонні 
та цегляні основи. Можливе використання для оштукатурення поверхонь пористих блоків всередині будівлі. За рахунок високої адгезії до 
основи забезпечує монолітність та високу міцність всієї конструкції. Містить спеціальні добавки для запобігання утворення «містків холоду».

Склад
Основне в’яжуче - цемент   Мінеральні наповнювачі   Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-1,25 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20±0,3л води на 1 кг суміші в залежності від необхідної консистенції 
Термін придатності з моменту замішування не менше 120хв.
Адгезія до бетону не менше 0,5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб не менше 10,0МПа
Температурний інтервал використання від +5°С до+30°С, оптимальний від+15°С до+20°С
Морозостійкість не менше F25
Витрати до 5,0 кг/м2 (при товщині швів 3мм. та розмірах блоку 20х40х60см)
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С.

Приготування
Клей для піноблоків МП-2 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. 
Суміш залишити для „визрівання” на 5хв. і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати протягом 120хв. В процесі 
приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Поверхні, на які викладається розчин, та по-
верхні будівельних виробів повинні бути очищеними від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, порох, залишки будівельних розчинів, 
тощо).
При виконанні робіт готову будівельну суміш нанести кельмою на поверхню, що викладається, та розрівняти зубчастим шпателем. Зверху 
кладуть блок та легким постукуванням за допомогою гумового молотка по верхній та боковій поверхнях встановлюють його в проектне поло-
ження протягом 3хв. після укладання. Залишки розчину, що виступили, знімають. Величина зубців шпателя залежить від рівності поверхонь 
блоків і може змінюватися від 4 до 10мм.
Забороняється використовувати розчинну суміш, що втратила рухливість (випаровування води, часткове тужавіння, замерзання, тощо).
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води клеюча 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. МР2
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Застосування
Суміш ремонтна РБ-1 армована фіброю, містить інгібітор корозії та мікрокремнезем. Використовується для ремонту та відновлення несучої 
здатності залізобетонних  та бетонних будівельних конструкцій(балок, колон, плит перекриття, сходових маршів, т.п.), шляхопроводів, мос-
тів. Для ремонту покриттів доріг (злітні смуги, парковки і т. п.), промислових підлог, підлог на складських приміщеннях, рамп  і т. п. Ремонт  
великих  тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів на основах з бетону, для ремонту сходових маршів, басейнів, реконструкція шахт та 
тонелей. Придатний для  підвищення захисних властивостей бетону по відношенню до стальної арматури, при заміні карбонізованого бетону. 
Застосовується  для зовнішніх та внутрішніх робіт. Товщина шару від 10мм до 100мм.

Склад
Цемент          Мінеральні наповнювачі            Полімерні модифікатори, інгібітор корозії, армуюча фібра

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок  
Колір сірий з відтінком
Розмір наповнювача до 2,5 мм
Витрата води для приготування розчиненої суміші: 0,16÷0,17л на 1 кг суміші(від 4,0 до 4,25 на 25 кг)
Час використання розчиненої суміші: 45 хвилин
Межа міцності (через 28 діб) на:  - розтяг при згині: не менше 5,0 МПа
                                                          - стиск: не менше 43,0 МПа
Витрата:  приблизно 18 кг на 1 м² при товщині шару 10 мм в залежності 
 від профілю основи та товщини шару
Усадка:                                    не більше 1,2 мм/м
Міцність зчеплення з основою:     не менше 2,0 МПа   
Температура експлуатації затверділого розчину              від -50°С до +70°С 
Температура застосування розчинової суміші:                   від +5 °C до +30 °C

Приготування
Суміш РБ-1 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних,  до отримання однорідної маси без грудок за допо-
могою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Кількість води вказана у технічних даних.
Розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилини  і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати  протягом 
45 хвилин з моменту замішування. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Міцність основи повинна бути не менше 30МПа.
    Основа, на яку наноситься розчин, необхідно очистити від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Всі 
неміцні і рихлі ділянки слід видалити. Арматуру зачистити від слідів іржі, бетону, пилу та інших забруднень які знижують адгезію або викликають корозію сталі 
за допомогою піскоструминного метода очищення. Ремонтний розчин «РБ-1» наноситься на попередньо зволожену бетонну поверхню. Основи з бетону і арма-
туру перед нанесенням ремонтного шару обробляють адгезійним шаром, який складається з: суміші «РБ-1» 1 мішок +1,5 л  адгезійної ґрунтовки Profline «ЕС-
8»+ 3,75 чистої води. Можливо використовувати в якості адгезійного шару «РБ-1» з більшою кількістю води ніж вказано у технічних даних. Адгезійний склад 
повинен бути рідким і наноситься щіткою. Товщина шару 2мм. Адгезійний шар необхідно втирати в поверхню. Потім  по ще липкому та вологому нанесеному 
адгезійному шарові (до 3-х годин) наносять ремонтний шар РБ-1 за допомогою металевого шпателя, кельми, або заливають і придають бажаної форми. Для за-
безпечення гарної адгезії з основою розчин «РБ-1» необхідно ретельно вдавлювати шпателем в основу.  Після нанесення розчин відразу загладжують сталевою 
теркою не пізніше 10÷20хвилин. При виконанні робіт на великих площинах можна використовувати віброрейку. Суміш можна наносити методом торкретування. 
Товщина шару за одне нанесення повинна бути від 10мм до 100 мм. На вертикальних поверхнях рекомендований  шар за одне нанесення 35мм. Потім можна 
нанести наступний  шар РБ-1, але не пізніше 3-х годин після нанесеного першого шару. Якщо пройшло більше ніж 3 години, необхідно дочекатись коли мине 
24години, змочити поверхню водою, знову нанести контактний  адгезійний шар, як вказано вище та нанести суміш РБ-1.  При необхідності укладання більш тов-
стих шарів в суміш потрібно додатково ввести  до 30% гранітний відсів фракції 2-8мм. Слід захищати ремонтну суміш від швидкого висихання, заморожування. 
Роботи слід проводити при  сухих умовах і температурі навколишнього середовища від +5 до +30°С.  Забороняється проводити роботи при прямому сонячному 
попаданні та сильному вітрі.
При виконанні робіт керуватися будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-механічних 
властивостей затверділого розчину. Забороняється змішувати з іншими в’яжучими, сумішами чи добавками. Не рекомендується використовувати РБ-1 для 
ремонту цементно-вапняних, цементно-піщаних, гіпсових основ. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його 
використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
   В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води ремонтна 
суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 
1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря.  Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно  Закону України.

Терміни та умови зберігання 
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній  вологості не більше 60% і температурі 
від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
В інших умовах технологічні параметри можуть змінюватись.
Суха суміш Profline РБ-1 Ц.1.РМ1.РМ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Упаковка по 25 кг
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ДЛЯ РЕМОНТУ БЕТОНУ (10-100мм)

РБ-1
Високоміцна

Армована волокнами
Низька усадка

Висока адгезія до бетону та сталі

Тріщиностійка
Водостійка
Морозостійка
Стійка до дії солей
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СТЯЖКА 
НАЛИВНА (5-50 мм)

СН-2Вологостійка
Висока адгезія до основи

Економічна

Добре розтікається 
по поверхні
Висока зносостійкість

Застосування
Стяжка самоналивна СН-2 – це суха суміш з модифікуючими добавками, поліпропіленовими волокнами, яка застосовується для вирівню-
вання гідрофільних несучих основ, стійких до деформацій. Вирівнюючий розчин дає гладку горизонтальну поверхню придатну для викладки 
підлог різноманітного роду (плитка керамічна, паркет, лінолеум та ін.). Застосовується для внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент.   Мінеральні заповнювачі Полімерні добавки Поліпропіленові волокна

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса  без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Пропорція змішування для: 
        – текучої консистенції 0,18±0,19 л на 1 кг суміші
        – з заповнювачем 0,17±0,18 л на 1 кг суміші
Термін придатності не менше 20 хв.
Адгезія до бетону 1,0 МПа
Товщина шару нанесення від 5 до 50 мм
Час можливого технологічного пересування через 24 год.
Викладка плитки через 72 год.
Улаштування покриттів – на водяній основі через 72 год.
 – на органічних розчинниках через 7 діб
Температурний інтервал використання від +5°С до+30°С, оптимальний +15°С+20°С
Витрати приблизно 1,8 кг/м2/мм
Міцність на стиск через 28 діб не менше 25 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину від +5°С до +60°С
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С

Приготування
Стяжку самоналивну змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси без грудок. Розчин 
необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на протязі 20 хвилин. 
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. В приміщенні, де проводяться роботи з 
приготовленим розчином, на період заливання та тужавіння матеріалу запобігати надмірному випаровуванню та видаленню води з розчину 
(закрити вікна та двері). Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути  сухою та міцною, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо) і поґрунтована ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн за 4 години до початку робіт. Тріщини в основі 
розширюються, ґрунтуються ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн та заповнюються самоналивною стяжкою. Нерівності більше 10мм вирівнюються 
СТ-1 за 72 години до початку виконання робіт. На основі або на стяжці, яка має деформаційні шви, необхідно при заливанні стяжки самона-
ливної провести їх дублювання. На площах більше 30м2 необхідно влаштовувати деформаційні шви.
Влаштування покриття підлоги (товщина від 5 до 20 мм). Готову суміш вилити на підготовлену поверхню і розрівняти за допомогою гумової 
мірної планки чи іншими засобами. Після цього негайно провести повітровидалення спеціальним шипованим валиком. 
Можливо також для заливання використовувати механічний спосіб.
Влаштування покриття підлоги (товщина від 20 до 50 мм). 1 мішок (25 кг) стяжки самоналивної перемішати з заповнювачем фракції від 0 до 
8 мм, в розрахунку 2 частини суміші стяжки самоналивної та 1 частини заповнювача. Добавити води в кількості, вказаної у технічних даних, 
та перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Розчин необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед ви-
користанням. Приготовлену суміш використати на протязі 20 хвилин. Наносити суміш на поверхню потрібно за допомогою шпателя та мірної 
планки. На основі або на стяжці, яка має деформаційні шви, необхідно при заливанні СН-2 провести їх дублювання. На площах більше 30м2 
необхідно влаштовувати деформаційні шви.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.2. ПР-2



Застосування
Стяжка для підлоги СТ-1 – це суха суміш, армована фіброволокном, яка застосовується для вирівнювання поверхонь основи підлог перед 
нанесенням різноманітних покриттів, в тому числі плаваючих стяжок. Ефективна для облаштування підлог з підігрівом. Застосовується для 
зовнішніх та внутрішніх робіт. Товщина шару до 100 мм.

Склад
Основне в’яжуче - цемент        Мінеральні наповнювачі           Спеціальні добавки (модифікатори) фіброволокно, поліпропіленові волокна

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-1,25 мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування близько 0,20-0,28 на 1 кг суміші в залежності від способу нанесення 
 (ручним чи механічним)
Морозостійкість не менше F50
Термін придатності з моменту замішування не менше 60 хв.
Адгезія до бетону 0,5 МПа
Міцність на стиск не менше 20 МПа
Температурний інтервал використання від +5°С до+30°С, оптимальний від +10°С до  +20°С
Максимальна товщина шару 100 мм
Мінімальна товщина шару 20 мм (для «плаваючих»  стяжок – 35 мм)
Рухливість 5,0-9,0 ±0,5 см.
Витрати приблизно від 2,0 кг/м2/мм
Температура експлуатації затверділого розчину від -50°С до +90°С 
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Розчин СТ-1 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати на протязі 60 хвилин. У процесі приготування 
користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. При проведенні робіт із приготовленим 
розчином на період укладання та тужавіння матеріалу, запобігати надмірному випаровуванню води з розчину. При необхідності зволожити 
поверхню водою.
Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних роз-
чинів, тощо).
Викладання стяжки необхідно проводити врахувавши, що для досягнення необхідного результату потрібно створити компенсаційні шви як 
в місцях примикання розчину до стіни, так і в суцільній масі через кожні 1,5-2м. Зазвичай, це досягається за допомогою тимчасових «маяч-
них» рейок, які спочатку служать як направляючі для вирівнювання основи, а після їх видалення з розчину якраз і створюють проміжок між 
окремими смугами стяжки. Після висихання розчину і закінчення його деформаційного руху необхідно заповнити деформаційні шви цим же 
матеріалом. Зауважимо, що якщо будинок, в якому виконується стяжка, новий і кінцева усадка будинку ще не закінчилася, бажано залишити 
пристінні компенсаційні шви, помістивши в них будь-який пружний матеріал (наприклад, пінопласт або вспінений поліетилен) і заповнити 
цією ж стяжкою. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. 
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також 
за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011
Група Ц.1. СТ1
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СТЯЖКА 
ДЛЯ ПІДЛОГИ АРМОВАНА (ДО 100 ММ)

СТ-1 Морозостійка
Вологостійка

Тріщиностійка

Висока адгезія до основи
Довговічність
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СУМІШ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ САМОВИРІВНЮЮЧА (2-20 мм)

ПР-1Вологостійка
Висока адгезія до основи

Економічна

Добре розтікається 
по поверхні
Зручна у застосуванні

Застосування
Самовирівнюючий розчин ПР-1 – суха суміш з модифікуючими добавками, яка застосовується для вирівнювання гідрофільних несучих основ, 
стійких до деформацій. Вирівнюючий розчин дає гладку горизонтальну поверхню, придатну для викладки підлог різноманітного роду (плитка 
керамічна, паркет, лінолеум, ламінат та ін.) Застосовується для внутрішніх робіт.

Склад
Основне в’яжуче - цемент  Мінеральні наповнювачі  Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм не менше 99%
Рівень рН >12
Пропорція змішування 0,280л±0,02л на 1 кг суміші (7–7,5 л. води на 1 мішок 25 кг)
Термін придатності не менше 30 хв.
Розтічність не менше 20 см
Адгезія до бетону 0,5 МПа
Товщина шару нанесення від 2 до 20 мм
Час можливого технологічного пересування через 5 год.
Викладка плитки через 48 год.
Улаштування покриттів: – на водяній основі через 72 год.
 – на органічних розчинниках через 7 діб
Температурний інтервал виконання робіт від +5°С до+30°С, оптимальний +15°С +20°С
Витрати приблизно 1,6 кг/м2/мм
Міцність на стиск у віці 28 діб не менше 15 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину від+5°С до +60°С
Терміни та умови зберігання 12 місяців з дати  виготовлення в оригінальній  упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Розчин ПР-1 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати протягом 30 хвилин. У процесі приготування 
користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. При проведенні робіт із приготовленим роз-
чином, на період укладання та тужавіння матеріалу, запобігати надмірному випаровуванню води з розчину (закрити вікна та двері).
У випадку необхідності зволожити поверхню водою. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути сухою та міцною, очищена від посла-
блюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо) і прогрунтована ґрунтовкою ЄС-7 за 4 години до початку 
робіт. Тріщини в основі розширюються, ґрунтуються ґрунтовкою ЄС-7  та заповнюються стяжкою СТ-1. Нерівності більше 10мм вирівнюють-
ся СТ-1 за 72 години до початку виконання робіт. Готову суміш вилити на підготовлену поверхню і розрівняти за допомогою гумової мірної 
планки чи іншими засобами. Після цього негайно провести повітровидалення спеціальним шипованим валиком. Можливо також для заливки 
використовувати механічний спосіб.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної 
інструкції.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, 
що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% 
розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7. – 126 : 2011
Група Ц.2. ПР1
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СУМІШ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ САМОВИРІВНЮЮЧА (3-30 мм)

ПР-2 Висока адгезія до основи
Швидкий набір міцності 

(технологічний прохід через 8 годин)
Економічна

Добре розтікається по поверхні
Витримує навантаження від 
крісел на роликах
Зручна у застосуванні

3 30

Застосування
Самовирівнюючий розчин «ПР-2» – суха суміш, яка застосовується для вирівнювання гідрофільних несучих основ, стійких до деформацій 
(цементно-пісчаних, ангідритних і асфальтових основ) Вирівнюючий розчин дає гладку горизонтальну поверхню, придатну для викладки 
підлог різноманітного роду (плитка керамічна, паркет, лінолеум, ламінат та ін.). Використовується для внутрішніх сухих приміщень. Рекомен-
дується для влаштування підлог з підігрівом.

Склад
В’яжуче – цемент сірий М500  Мінеральні та кварцові наповнювачі Спеціальні добавки (модифікатори, поліпропіленові волокна)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Вміст вологи не більше 0,5%
Фракція 0-0,63 мм не менше 99%
Рівень рН >12
Пропорція змішування 4,25-5,0 л на 25 кг сухої суміші
Термін придатності біля  45 хв.
Розтічність, не менше 20+0,5 см
Адгезія до бетону 1,0 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб,  не менше 4МПа
Товщина шару нанесення від 3 до 30 мм
Час можливого технологічного пересування через 8 год.
Викладання покриттів: при товщині шару до 5 мм - через 24год,
 при товщині шару від 5мм до 10мм - через 48 год.
 при товщині шару від 10мм до 30мм - через-7 діб
Використання стільців на роликах допустиме при товщині шару нанесення не менше 3мм
Температурний інтервал виконання робіт від +5°С до+30°С, оптимальний +15°С – +20°С
Витрати приблизно 1,8 кг/м2 на 1мм товщини шару
Міцність на стиск у віці 28 діб не менше 25 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину від+5°С до +60°С
Терміни та умови зберігання 6 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С

Приготування
Суміш ПР-2 змішати з чистою водою, відповідно до пропорції вказаної у технічних даних, до отримання однорідної маси без грудок за допо-
могою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Кількість води може регулюватися в залежності від типу виконуваних робіт. 
Розчин необхідно залишити для «визрівання» на 3 хвилини і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати  протягом 
15 хвилин з моменту замішування. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016.
Під час роботи із приготовленим розчином на період укладання та тужавіння матеріалу запобігати надмірному випаровуванню води з розчину. Не до-
пускати протягів (закрити вікна та двері). Основа на яку буде вкладатися розчин для підлоги «ПР-2», повинна мати міцність на стиск не меншу ніж розчин. 
Вік стяжок із бетону повинен бути не менше 3 місяців, а цементно-піщаних основ не нижче 28 діб. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути  сухою 
та міцною, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо) і оброблена ґрунтовкою «ЄС-7» або при 
необхідності, сильно поглинаючі поверхні  оброблені супер «ЄС-7»за 4 години до початку робіт. Тріщини в основі розширюються і обробляються «ЄС-7» 
та заповнюються ремонтним розчином «РС-3». Нерівності більше 10мм вирівнюються «СТ-1» за 72 години до початку виконання робіт. Готову суміш ви-
лити на підготовлену поверхню і розрівняти за допомогою гумової мірної планки чи іншими засобами. Після цього негайно провести повітровидалення 
спеціальним шипованим валиком. Можливо для заливки також  використовувати механічний спосіб.  При влаштуванні підлог з підігрівом температура 
основи, а також температура і вологість повітря в приміщені повинні відповідати заданим умовам застосування розчиненої суміші. Після укладання роз-
чину підлога не повинна підігріватися не менше ніж два дні. Передексплуатаційне підігрівання повинно проводитись в такій послідовності: температура 
нагріву повинна підвищуватись кожен день на 5°С, але не вище +35°С. Перед вкладанням покриття підлоги підігрів необхідно виключити. В прохолодну 
пору року робоча температура повинна бути +15°С – +18°С і не змінюватись протягом 3 днів після укладання покриття.  Після 3 днів температуру нагріву 
піднімають кожен день на 5°С до встановленої температури  підлоги. Перед укладанням покриттів на підлогу з підігрівом, підігрів повинен працювати  на 
протязі 10 днів. Перед  укладанням виключити підігрів, зимою встановити режим підігріву в половину потужності (температура підлоги +20°С). Через 72 
години після укладання покриття нагрів можна включити на робочу потужність.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним та часовим інтервалом може призвести до погіршення 
фізико-механічних властивостей затверділого розчину. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води, суміш що 
має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою та 1% розчином 
борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати 
згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН4360-88

Терміни та умови зберігання 
6 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.

Виготовлено згідно  ДСТУ Б В.2.7-126:2011 
Група Ц.2.ПР2.
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ЗМІЦНЮЮЧЕ 
ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ ТОПІНГ КОРУНД 

ТК-1
Вологостійкий

Ударостікий
Високоміцний

Морозостійкий

Висока стійкість 
до стиранностіі
Висока стійкість до масел 
та жирів

Застосування
Топінг корунд «ТК-1» – суха суміш з модифікуючими добавками та спеціального заповнювача фракціонованого корунду з твердістю 9 за 
шкалою Мооса. Суміш корундова ТК-1 застосовується для зміцнення верхнього шару свіжоукладеного бетону, при влаштуванні монолітних 
промислових підлог, усередині та зовні цивільних і промислових будівель (виробничих приміщеннях, гаражах, сховищах, ангарах, гідро-елек-
тростанціях, авіаційних ангарах, відкритих складських приміщеннях та ін.).

Склад
Високоактивний цемент Мінеральні наповнювачі, корунд Спеціальні добавки (модифікатори, фібро волокна)

Технічні характеристики
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір сірий з відтінком
Фракція 0-0,63 мм не менше 99%
Адгезія до бетону (повітряно-сухі умови)  1,5 МПа
Допустимі навантаження на покриття:
       -технологічні навантаження  через 7 діб
       - готовність покриття до експлуатації  через 28діб
Температурний інтервал виконання робіт  від +10°С до+30°С, оптимальний +15°С +23°С
Витрати  приблизно від 3 до 5 кг / м2,
Стираність  не більше 0,21 г/см2

Міцність на стиск: 
       у віці 1доба  не менше 20МПа
       у віці 28 діб  не менше 70 МПа
Морозостійкість, не менше  75 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину  від -30°С до +70°С
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці
 при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С

Приготування
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10°С до +20°С  та відносній вологості повітря не більше 80%. 
Підготовка основи: Роботи слід виконувати при температурі основи від +10°С до +20°С та відносній вологості повітря не більше 80%. При температурі вище 
+ 20°С, низькій вологості навколишнього повітря і наявності протягів рекомендується спорудити сонце-і вітрозахисні споруди. Оптимальна температура для 
влаштування підлоги з зміцненим верхнім шаром від +10 °С до +20 °С. Товщина бетонної основи визначається в залежності до вимог СНиП 2.03.13-88, СНиП 
3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001, а також вказівками даного технічного опису. Бетонна основа повинна мати марочність 30МПа(клас бетону В25) та товщину шару 
не менше 100мм. Усадка конуса бетонної суміші повинна складати 15-17см, та водо-цементне відношення повинно бути в межах 0,5-0,55. Бетон після укладан-
ня вирівнюється за допомогою віброрейки або гладилок. Надлишок води, який виступив на поверхню, необхідно прибрати. Забороняється використовувати 
добавки в бетон, що уповільнюють або пришвидшують процес твердіння бетону. Швидкість твердіння, набір міцності, втрата вологи з бетону, якість поверхні 
і т.п. може змінюватись від умов ведення робіт та погодних умов( вітер, протяги, висока температура, підвищена вологість і т.п.). Топінг корунд наноситься на 
свіжу бетонну підлогу приблизно через 4-6 годин після вирівнювання поверхнібетонної підлоги.

Виконання робіт
Нанесення першого шару: Приступати до першого нанесення шару топінгу корунду «ТК-1», коли бетон починає витримувати вагу людини, практично не продав-
люючи(приблизно 3-4мм глибина слідів від проходу людини). Бетонна підлога, що примикає до конструкцій, колон, ям, дверних отворів та стін, повинна бути 
оброблена в першу чергу, так як в цих місцях він швидше твердне, ніж на решті площі. Розсипають топінг в кількості від 2,0 – 3,35 кг(2/3 від витрати на м2 площі) 
за допомогою механізовано або вручну. Приблизно через 5-10хвилин, як тільки розсипана суміш топінгу «ТК-1» потемніє, увібравши в себе вологу із бетону рів-
номірно, потрібно провести затирання топінгу машинами з цільними сталевими дисками. Нанесення другого шару: Відразу після закінчення затирання першого 
шару покриття топінгу «ТК-1», проводять розсипку топінгу в кількості від 1,0 – 1,65 кг (1/3)від витрати на м2 площі, у направлені перпендикулярно до нанесення 
першого шару. Як тільки матеріал потемніє(від 5±10хв), проводять затирання за допомогою затиральної машини, повністю розподіляючи вологу по поверхні.
Увага! Якщо укладання відбувається в складних умовах, засипка першого шару повинна відбуватись тільки з половиною кількості сухої суміші в залежності 
від витрати на 1м2. Потім, слід засипати два окремих шари, кожен з використанням половини суміші, що залишилася( від 0,75кг до 1,25кг) перпендикулярно 
навхрест один до одного. Слід укріпити краї та кути ділянки для цього відразу після укладання свіжого бетону слід насипати суху суміш топінг корунд «ТК-1» 
вручну з розрахунку 5кг/м2 полосами шириною 10см повздовж країв і ущільнити разом з бетоном Фінішне затирання: Коли поверхня підлоги стане твердіше і 
втратить частину свого блиску, можна приступити до остаточного вигладжуванням лопастями. Лопасті повинні бути якомога більш плоскими, не допускайте їх 
заривания в поверхню підлоги. Надалі, необхідно провести послідовно кілька обробок лопастями затиральної машини з поступовим підйомом лопастей (для 
більшого тиску машини на поверхню бетонної підлоги) до отримання гладкої, плоскої поверхні.Дуже важливо затирання топінга виконати до моменту його 
тужавіння. Не пізніше чим 48 годин після нанесення зміцнювача-топінга «ТК-1» необхідно виконати нарізання деформаційних швів в бетонній підлозі, шири-
ною 3-5мм, та глибиною від 30мм до 1/2 товщини бетонної плити. Заповнювати шви герметиком рекомендується не раніше, ніж через 14 днів, коли бетонна 
плита підлоги набере міцність 60%. Або ПВХ шнуром типу «Ялинка» відразу після нарізки усадочного шва. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, 
правилами та вимогами даної інструкції.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при
роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. У випадку попадання суміші в
очі, їх необхідно промити чистою водою та 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну
воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України.

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: паперові мішки по 25 кг.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7. – 126 : 2011
Ц.1.ПО3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011



34

Застосування
Підготовка поверхонь під укладку керамічної плитки, шпаклівки, штукатурки, наливної підлоги, фарби, шпалер, паркету та інше. Укріплення 
основ, зміцнення поверхонь старих штукатурок, підлог та інше. Захист від проникнення вологи, зменшення водопоглинання поверхонь. Збіль-
шення адгезійних властивостей між прошарками оздоблювальних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Склад
Основне в’яжуче - акриловий сополімер  Дисперсна фаза - вода    Спеціальні хімічні добавки

Технічні характеристики
Аніонна водна дисперсія сополімеру на основі стирола та акрилового ефіру.
Витрати 100-200 г/м2 (залежно від пористості поверхні)
Зовнішній вигляд молочно-білий
Температура нанесення +5 до +35°С
Час висихання 1-2 години
Щільність 1,00 кг/л
Сумісний з цементом, гіпсом, крейдою, вапном.
Термін зберігання  (при t° від +5° до +40°С) 12 місяців.

Приготування
Перед використанням ґрунтовку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистою 
тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Очистити поверхню від жиру, пилу, старої 
вапняної та крейдової побілки. Нанести на поверхню грунт фарборозпилювачем, валиком, чи пензлем. При необхідності, після висихання 
першого шару, нанести грунт ще раз. При попаданні в очі чи на шкуру – ретельно промити водою та, при не обхідності звернутися до лікаря. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених 
інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. Захищати дихальні шляхи, слизові оболонки та шкіру від попадання ґрунтовки. У випадку попадання 
ґрунтовки в очі або на слизову оболонку, їх необхідно промити чистою водою і звернутися за допомогою до лікаря. У випадку попадання 
ґрунтовки на шкіру – шкіру промити милом та чистою водою. Невикористану ґрунтовку та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно Закону України

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: поліетиленові каністри по 10 л.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 233 : 2010
Група П1 ЗК

ҐРУНТОВКА 
ГЛИБОКОПРОНИКНА

ЄС-7
Зменшує водопоглинання поверхні, зв’язує пил
Захищає від швидкої втрати води із шпаклівочних 
та штукатурних мас, клейових розчинів 
Зміцнює поверхні, швидко висихає, має нейтральний запах 
та не перешкоджає газообміну
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Застосування
Підготовка поверхонь під  укладку керамічної плитки, шпаклівки, штукатурки, наливної підлоги, фарби, шпалер, паркету та інше. Укріплен-
ня основ, зміцнення поверхонь старих штукатурок, підлог та інше. Захист від проникнення вологи, зменшення водопоглинання поверхонь. 
Збільшення адгезійних властивостей між прошарками оздоблювальних матеріалів. Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Після 
висихання має прозорий вигляд.

Склад
Основне в’яжуче - акриловий сополімер  Дисперсна фаза - вода   Спеціальні хімічні добавки

Технічні характеристики
Аніонна вода дисперсія сополімеру на основі стирола та акрилового ефіру.
Витрати 70-150 г/м2 (залежно від пористості поверхності)
Зовнішній вигляд молочно-білий
Температура нанесення від +5 до +35°С
Час висихання 1-2 години
Щільність 1,00 кг/л
Сумісний з гіпсом, цементом, крейдою, вапном.
Термін зберігання (при 1° +5 до +40°С) – 12 місяців. 

Приготування
Перед використанням ґрунтовку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистою 
тарою та інструментами.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. Потрібно очистити поверхню від жиру, пилу, 
старої вапняної та крейдової побілки. Після чого нанести на поверхню грунт фарборозпилювачем, валиком чи пензлем. При необхідності, 
після висихання першого шару, нанести грунт ще раз. 
Увага: При потраплянні  в очі чи на шкіру – ретельно промити водою та, при необхідності, звернутися до лікаря. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання матеріалу, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених інструкцією.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами.
Захищати дихальні шляхи, слизові оболонки та шкіру від попадання ґрунтовки. У випадку попадання ґрунтовки в очі або на слизову оболонку, 
їх необхідно промити чистою водою і звернутися за допомогою до лікаря. У випадку попадання ґрунтовки на шкіру – шкіру промити милом та 
чистою водою. Невикористану ґрунтовку та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно Закону України

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: поліетиленові каністри по 10 л.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 233 : 2011
Група П1 ЗК

ҐРУНТОВКА  
ГЛИБОКОПРОНИКНА «СУПЕР»

ЄС-7 
Добре зменшує водопоглинання поверхні, зв’язує пил
Захищає від швидкої втрати води зі шпаклівочних та штукатурних 
мас, клейових розчинів
Зміцнює поверхні, швидко висихає, має нейтральний запах та не 
перешкоджає газообміну
Дисперсійний будівельний грунт з високоадгезійною функцією



36

Застосування
PROFIXIL 101 – лак мембраноутворювач  на акриловій основі. Використовується для одночасного просочування, ущільнення та обробки бетон-
них підлог та бетонних підлог з топінгом в якості фінішного покриття. А також для захисту бетонних конструкцій. Нанесений лак на поверхню 
зв’язується зі структурою бетонного покриття, яке зміцнює та захищає. Забезпечує знепилювання підлоги, підвищення її механічної та хімічної 
стійкості. 

Склад
акрилова смола      вода    модифікуючі добавки

Технічні характеристики
Стійкість до стирання підвищується в 2 рази в порівнянні з необробленою поверхнею.
Густина – 1,050 кг/л.
Витрата - 0,1-0,15л/м²  при одноразовому нанесенні;
Температура застосування  від +5°С до 25°С
Блиск на обробленій поверхні – глянець.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. PROFIXIL 101 можливо наносити як на свіжу 
бетонну поверхню відразу після фінішного затирання, так і на існуючу бетонну поверхню будь-якого віку. При нанесенні на свіжий бетон дає 
додаткове ущільнення і захищає поверхню від випаровування води, при нанесенні на зрілий бетон , надає додаткове зміцнення поверхні. 
Нанесення мембраноутворювача являється обов’язковим на бетонні підлоги з топінгами, відразу після фінішного затирання лопастями.  Лак 
наноситься валиком або розпилювачем в 1 шар, уникаючи калюж. В особливо суху погоду чи при великих протягах відразу після нанесення 
лаку поверхню накрити плівкою, з метою захисту швидкого випаровування. Дуже важливо , щоб наносили мембраноутворювач  рівномірним 
шаром. Нерівномірне нанесення веде до появи плям на поверхні, які в процесі експлуатації зникнуть. Profixil 101 забезпечує підвищений 
захист від води, масел і т.п., але ці речовини необхідно завжди прибирати з поверхні перед нанесенням, для запобігання виникнення плям. 
Забруднення, які виникають при нарізанні швів, можуть викликати появу білих плям на поверхні, якщо лак не достатньо висох. При необхід-
ності нанесення додаткових шарів лаку на поверхню, яка вже покрита Profixil 101, необхідно провести тест на сумісність наступних шарів на 
меншій площі.

Правила безпеки
PROFIXIL 101 не токсичний продукт. При роботі дотримуватись загальних правил з техніки безпеки, використовувати робочий одяг, рукавиці, 
захисні окуляри. У випадку попадання на шкіру та очі необхідно промити великою кількістю води з милом або борним розчином води. У 
випадку потрапляння в шлунок, необхідно негайно звернутися до лікаря за допомогою. 
Очищення робочих інструментів 
Розпилювач і форсунки після використання промити водою. Неможна використовувати розпилювач, який використовувався раніше під роз-
пилювання силіконів або речовин на основі жирів. Інструмент необхідно почистити відразу після нанесення. Коли profixil 101 затвердіє, його 
можна прибрати лише механічним шляхом.

Терміни та умови зберігання 
Упакування - каністри 20л
Зберігання – 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці виробника. Температура зберігання  від +5 до +30°С. Берегти від дії 
прямого сонячного проміння, відкритого вогню та  морозу.
ДСТУ EN 1062-1:2012 G1E1S1V0 W0 A0 C0
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/6420 від 21.02.2018 р.

ЛАК АКРИЛОВИЙ 
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ 
ДЛЯ ОБРОБКИ БЕТОНУ ТА ТОПІНГУ

PROFIXIL 101 

ҐР
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ТО
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И 
ТА

 Л
АК

И Підвищення стійкості до стирання;
Запобігає пилоутворенню;
Ущільнює поверхню бетону;
Можливість нанесення в день укладання бетону;
Підвищує непроникність поверхні;
Оптимізація процесу гідратації бетону

у;



37

ҐРУН
ТОВКИ ТА Л

АКИ

Застосування
PROFIXIL 201 – безбарвний лак мембраноутворювач  спеціальної акрилової смоли. Використовується для одночасного просочування, ущіль-
нення та обробки бетонних підлог та бетонних підлог з топінгом в якості фінішного покриття. А також для захисту бетонних конструкцій. 
Нанесений лак на поверхню зв’язується зі структурою бетонного покриття, яке зміцнює та захищає. Забезпечує знепилювання підлоги, підви-
щення її механічної та хімічної стійкості. 

Склад
акрилова смола      вода       модифікуючі добавки

Технічні характеристики
Стійкість до стирання підвищується в 3 рази в порівнянні з необробленою поверхнею.
Склад – акрилова смола, розчинники, модифікуючі добавки.
Густина – 0,9 кг/л.
Витрата - 0,08-0,12 л/м²  при одноразовому нанесенні;
Температура застосування  від +5°С до 25°С
Блиск на обробленій поверхні – глянець.
Час висихання – при температурі 20°С через 2-4  години поверхня суха на дотик. Повне висихання через 24 години. При зниженні темпера-
тури цей час збільшується.

Виконання робіт
Підготовка основи повинна відбуватися згідно ДСТУ Н Б А.3.1 23:2013 та ДСТУ Н Б В.2.6 212:2016. PROFIXIL 201 можливо наносити як на свіжу 
бетонну поверхню відразу після фінішного затирання, так і на існуючу бетонну поверхню будь-якого віку. При нанесенні на свіжий бетон дає 
додаткове ущільнення і захищає поверхню від випаровування води, при нанесенні на зрілий бетон , надає додаткове зміцнення поверхні. 
Нанесення мембраноутворювача являється обов’язковим на бетонні підлоги з топінгами, відразу після фінішного затирання лопастями.  Лак 
наноситься валиком або розпилювачем в 1 шар, уникаючи калюж. В оcoбливо суху погоду чи при великих протягах відразу після нанесення 
лаку поверхню накрити плівкою, з метою захисту швидкого випаровування. Дуже важливо , щоб наносили мембраноутворювач  рівномірним 
шаром. Нерівномірне нанесення веде до появи плям на поверхні, які в процесі експлуатації зникнуть. Profixil 101 забезпечує підвищений 
захист від води, масел і т.п., але ці речовини необхідно завжди прибирати з поверхні перед нанесенням, для запобігання виникнення плям. 
Забруднення, які виникають при нарізанні швів, можуть викликати появу білих плям на поверхні, якщо лак не достатньо висох. При необхід-
ності нанесення додаткових шарів лаку на поверхню, яка вже покрита Profixil 101, необхідно провести тест на сумісність наступних шарів на 
меншій площі.

Правила безпеки
При роботі дотримуватись загальних правил з техніки безпеки, використовувати робочий одяг, рукавиці, захисні окуляри, респіратори. Уни-
кайте контакту з шкірою та очима. Забезпечте гарну вентиляцію робочих приміщень. 
Очищення робочих інструментів 
Розпилювач і форсунки після використання промити за допомогою розчинників. Неможна використовувати розпилювач, який використову-
вався раніше під розпилювання силіконів або речовин на основі жирів. Інструмент необхідно почистити відразу після нанесення. Коли profixil 
201 затвердіє, його можна прибрати лише механічним шляхом.

Терміни та умови зберігання 
Упакування - каністри 20л
Зберігання – 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці виробника в приміщені з гарним провітрюванням. Температура збері-
гання  від +5 до +30°С. Берегти від дії прямого сонячного проміння, відкритого вогню та  морозу.
ДСТУ EN 1062-1:2012 G1E1S1V0 W0 A0 C0
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/6420 від 21.02.2018 р.

ЛАК АКРИЛОВИЙ НА ОСНОВІ 
РОЗЧИННИКІВ  ДЛЯ ОБРОБКИ БЕТОНУ 

ТА ТОПІНГУ

PROFIXIL 201  
Підвищення стійкості до стирання;
Запобігає пилоутворенню;
Ущільнює поверхню бетону;
Можливість нанесення в день укладання бетону;
Підвищує непроникність поверхні;
Оптимізація процесу гідратації бетону
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