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БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КОЛЬОРОВА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНЮ

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі портландцементу, 
фракціонованого піску, пігментів та модифікаторів провідних європей-
ських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується для отримання мурувальних розчинів 
високої міцності (М-100) для робіт як зовні, так і всередині приміщень. При-
значена для зведення фасадів  із цегли лицьової  клінкерної або керамічної, 
а також силікатної цегли, бутового каменю тощо. Може використовуватись для 
мурування стін підвалів та цоколів або заповнення швів у кладці. 

Асортимент кольорів: білий, чорний, сірий, коричневий.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Роботи з використанням мурувальних розчинів слід 
виконувати відповідно до загальних положень ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б 
А.3.1-23.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності для розчинової суміші, низькообертовий 
міксер з насадками для розмішування, штукатурний ковш або кельма (з нержа-
віючих матеріалів), рівень і т. ін.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно всипати у чисту 
воду кімнатної температури і ретельно перемішати до отримання однорідної 
маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного витримування розчинову суміш пе-
ремішати повторно.

МУРУВАЛЬНІ РОБОТИ. Суміш наносять рівномірно на поверхню за допомогою 
кельми. Рекомендована товщина робочого шву від 6 до 15 мм (як правило, го-
ризонтальні шви мають ширину 10-12 мм, а вертикальні – 8-10 мм). Час тужав-
лення суміші залежить від характеру основи, температури  і вологості повітря 
і складає мінімум 24 години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Поверхні цегли чи каменю, що стикаються з розчином, по-
винні бути сухими та чистими (без бруду, пилу, мастила, фарби тощо). Для 
приготування розчинової суміші  не дозволяється використовувати морську 
або надмірно хлоровану воду. Роботу виконувати при температурі основи 
+5...+30°С при відносній вологості повітря не менше 60%. Протягом 2…3 діб 
щойно зведену конструкцію оберігають від пересихання, мінусових темпера-
тур та атмосферних опадів. Для гарантії однакового кольору на всіх ділянках 
рекомендовано брати суміш однієї партії і дотримуватися стабільності приго-
тування суміші (водопотреби) та технології нанесення.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. В герметичній (фірмовій) упаковці в сухому місці  га-
рантійний термін зберігання – 12  місяців з дати виготовлення (вказана на  
упаковці).

Ц.1.МР1-МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. При роботі з сухою сумішшю використо-
вуйте респіратор.
До складу суміші входить цемент, який з водою утворює лужний розчин,  що 
подразнює шкіру та очі, тому:
- при потраплянні суміші в очі негайно промийте їх водою та проконсультуйтеся 
з лікарем;
- працюйте в захисних рукавицях.
Інструмент та ємності миють водою безпосередньо після застосування. Вода 
після миття інструменту перед виливанням у каналізацію повинна відстоятись. 
Густому залишку перед утилізацією дають затвердіти.

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ МК-20 ДЕКО-МУР* 

МК-20 ДЕКО-МУР

Водопотреба на мішок 25 кг, для мурування/заповнення швів, л 4,3...5,0 / 
3,75...4,0

Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м2, від 1,6
Площа мурування з мішка 25 кг сухої суміші при товщині шву, 
м2, від:
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 12 мм
- 15 мм

0,8
0,9
0,72
0,6

0,45

Розрахункова товщина мурувального шару, мм, від...до 6...15

Придатність розчинової суміші, годин, не менше 2

Міцність при стиску у віці 28 діб, МПа, не менше 10

Морозостійкість, циклів, не менше 75
Температура основи, оС, від...до +5...+30
Температура експлуатації, °С, від...до -30...+70

СТІЙКА ДО
ВИСОЛОУТВОРЕННЯ

ТОВЩИНА 
ШАРУ 6...15мм

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКА

МАРОЧНА 
МІЦНІСТЬ 10 МПА

БІЛИЙ
СІРИЙ

ЧОРНИЙ

* Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні 
відхилення відтінків кольорів від відтінків наведених у зразках оригінальних кольорів 
або в інших рекламних проспектах.

ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ КОЛЬОРОВОЇ СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ МК-20, КГ/М2

Товщина 
стіни

(суцільна 
цегла)

Ширина шву, мм

6 8 10 12 15

½ цегли 16 25 35 42 55
1 цегла 44 62 87 104 122

1 ½  цегли 79 97 137 164 195

2 цегли 115 133 187 224 265

ФАСОВКА
25кг

Примітка. Дані наведені в таблиці технічних характеристик - довідкові і не є основою 
для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому  тех-
нічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача. 55


