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АС-3 КВАРЦ-ҐРУНТ БІЛА ТОНУЮЧА ҐРУНТОВКА

Водна дисперсія акрилового 
полімеру з мінеральними напов-
нювачами, пігментами і функці-
ональними домішками.
Призначена для обробки і 

зміцнення цементно-вапняних, 
вапняних і гіпсових штукатурок, 
підготовленого бетону, гіпсокар-
тону, МДФ, ДСП, ДВП і OSB перед 
нанесенням штукатурок, шпа-
клівок, в т. ч. декоративних, струк-
турних фарб всередині і зовні 
приміщення.
Використовується при первин-

ному та ремонтному оздобленні 
стін, стель і фасадів, з високим 
та помірним експлуатаційним 
навантаженням, всередині і зов-
ні житлових, торгових, промис-
лових, складських та інших 
приміщень згідно інструкції по 
застосуванню.
Можна використовувати в якості 

самостійного покриття для тим-
часової консервації фасадних 
поверхонь на зимовий період.

Допускається тонування ґрун-
товки в бажаний колір, вико-
ристовуючи лугостійкі пігменти. 
Інструмент очищають і промива-
ють водою відразу після виконан-
ня робіт.

Густина, кг/л 1,5...1,6
Колір, база А білий
Час висихання до сту-
пеню 3, при темпера-
турі повітря 20±2 оС та 
вологості 60±5%, год. 

4...7

Витрати грунтовки,
л/м2, від ... до 0,3...0,5

Температура 
основи, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспорту-
вання, оС

від+5 до+35

створює 
адгезійний шар

зміцнює основу

професійне 
тонування

 екологічно 
безпечна

Склад та застосування

Рекомендації

Технічні характеристики

Тонується за каталогами Spirit, 
NCS, RAL, Monicolor.
*База А – білий, тонується тільки 

в світлі і пастельні кольори. 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

ФАРБИ

Р1.ПА
Д

 БІЛ
А

 Д
С

ТУ Б.В.2.7-233:2010

МАТЕРІАЛИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Фасовка: відро 7,5 кг та 15 кг

А*
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ристовуючи лугостійкі пігменти. 
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Тонується за каталогами Spirit, 

*База А – білий, тонується тільки 
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АС-4 БЕТОН-КОНТАКТ АДГЕЗІЙНА ГРУНТОВКА ДЛЯ 
ГЛАДКИХ, ПРОБЛЕМНИХ ТА ЩІЛЬНИХ ОСНОВ

Водна дисперсія акрилового 
полімеру с мінеральним напов-
нювачем, пігментами та функці-
ональними домішками.
Ґрунтовка Бетон-Контакт призна-

чена для нанесення на гладкі та 
щільні  поверхні (бетон, кафель, 
скло) перед нанесенням штука-
турок, в т.ч. декоративних, шпатлі-
вок, структурних фарб та плиточ-
них клеїв.
Використовується для первинної 

та ремонтної обробки стін, стель 
та фасадів з високими та помір-
ними експлуатаційними наванта-
женнями всередині та зовні жит-
лових, торгівельних, складських, 
та інших приміщень. Можливе 
використання в якості самостій-
ного покриття для тимчасової кон-
сервації фасадних поверхонь на 
зимовий період.
Зовнішній вигляд
Однорідна, густа маса рожево-

го кольору. Готова до використан-
ня.

створює адгезійний 
шар на щільних 

основах
надійне 

зчеплення з 
бетоном

для облицювання 
методом «плитка по 

плитці»
 екологічно 
безпечна

Склад та застосування Технічні характеристики
Колір рожевий
Час висихання до 
ступеню 3, при 
температурі повітря 
20±2 оС та вологості 
60±5%, год. 

2...4

Густина, кг/л, біля 1,5...1,6
Витрати грунтовки, 
кг/м2 (в залежності 
від типу основи), 
від...до

0,4...0,6

Середня площа 
покриття з одного 
відра       
 - 7,5 кг, м2

 - 15 кг, м2
       17,5
       35

Адгезія до бетону, 
через 28 діб, не 
менше, МПа

1,0

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспор-
тування, оС

від+5 до+35

Р1.ПАД РО
Ж

ЕВА ДС
ТУ Б.В.2.7-233:2010

Фасовка: відро 7,5 кг та 15 кг
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полімеру с мінеральним напов
нювачем, пігментами та функці
ональними домішками.

чена для нанесення на гладкі та 
щільні  поверхні (бетон, кафель, 
скло) перед нанесенням штука
турок, в т.ч. декоративних, шпатлі
вок, структурних фарб та плиточ
них клеїв.

та ремонтної обробки стін, стель 
та фасадів з високими та помір
ними експлуатаційними наванта
женнями всередині та зовні жит
лових, торгівельних, складських, 
та інших приміщень. Можливе 
використання в якості самостій
ного покриття для тимчасової кон
сервації фасадних поверхонь на 
зимовий період
Зовнішній вигляд

го кольору. Готова до використан
ня.

Р1.ПАД РО
Ж

ЕВА ДС
ТУ Б.В.2.7-233:2010

Фасовка:
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АС-5 СУПЕР-ҐРУНТ ДЛЯ ОСНОВ З ПІДВИЩЕНИМ 
ВОДОПОГЛИНАННЯМ

Водна дисперсія акрил-сти-
рольного сополімеру з моди-
фікуючими домішками. Колір  
молочно-білий з фіолетовим 
відтінком. Запах специфічний, 
помірний. Готова до викори-
стання.
Грунтовка використовується 

для укріплення верхнього шару, 
зменшення водопоглинання 
основ з підвищеним водопогли-
нанням (газобетон, пінобетон 
та ін.), а також для покращення 
зчеплення основи з наступни-
ми шарами покриття. Завдяки 
малому розміру часток, дося-
гається глибоке проникнення й 
можливість укріпити відносно 
товстий шар матеріалу.
На загрунтованій поверхні зро-

стає час живучості (зберігання 
пластичності) розчинових су-

Час висихання до 
ступеню 3, при 
температурі повітря 
20±2 оС та вологості 
60±5%, год. 

2...4

Питома вага, г/см3, 
біля 1,01

Витрати грунтовки,
г/м2, від ... до 200...500

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспор-
тування, оС

від+5 до+35

підвищена проника-
юча здатність 

зменшує водопоглинання

готова до
 використання

 зміцнює 
основу

Склад та застосування

Технічні характеристики

мішей, в тому числі плиточних 
клеїв і наливної підлоги, це дає 
можливість збільшити час ко-
ригування плитки та розрівню-
вання підлоги. Грунтовка може 
використовуватися як само-
стійний в’яжучий матеріал і мо-
дифікуюча домішка для приго-
тування розчинових сумішей.

Р1.П 3К  Д
С

ТУ Б.В.2.7-233:2010

Фасовка: каністра 2, 5, 10 л
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мішей, в тому числі плиточних 
клеїв і наливної підлоги, це дає 

-
-

вання підлоги. Грунтовка може 
-
-
-
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АС-7 УНІВЕРСАЛ-ҐРУНТ ГЛИБОКОПРОНИКНА ГРУНТОВКА

Водна дисперсія акрил-стироль-
ного сополімеру. Колір - молоч-
но-білий з фіолетовим відтінком. 
Запах специфічний, помірний. 
Готова до використання.
Грунтовка використовується 

для зміцнення верхнього шару 
різних основ, зменшення во-
допоглинання, а також для по-
кращення зчеплення основи з 
наступними шарами покриття: 
стяжки, штукатурки, клея, фар-
би тощо. Завдяки малому роз-
міру часток, досягається глибо-
ке проникнення та можливість 
зміцнити відносно товстий шар 
матеріалу. 
На огрунтованій поверхні зро-

стає час живучості (зберігання 
пластичності) розчинових су-
мішей, в тому числі плиточних 
клеїв і наливної підлоги, що дає 

Час висихання до 
ступеню 3, при 
температурі повітря 
20±2 оС та вологості 
60±5%, год. 

2...4

Питома вага, г/см3, 
біля 1,01

Витрати грунтовки,
 г/м2 ,від ... до 100...200

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

покращує адгезію 
покриття до основи

після висихання - 
прозора   

зменшує водопоглинання

готова до
 використання

Склад та застосування

Технічні характеристики

можливість збільшити допусти-
мий час коригування плитки та 
розрівнювання підлоги. Грунтов-
ка може служити також само-
стійним в’яжучим матеріалом і 
модифікуючою домішкою для 
приготування розчинових сумі-
шей.

Р1.П 3К  Д
С

ТУ Б.В.2.7-233:2010
Р1.П 3К  Д

С
ТУ Б.В.2.7-233:2010

Фасовка: каністра 2, 5, 10 л
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ного сополімеру. Колір - молоч
но-білий з фіолетовим відтінком. 
Запах специфічний, помірний. 
Готова до використання.

для зміцнення верхнього шару 
різних основ, зменшення во
допоглинання, а також для по
кращення зчеплення основи з 
наступними шарами покриття: 
стяжки, штукатурки, клея, фар
би тощо. Завдяки малому роз
міру часток, досягається глибо
ке проникнення та можливість 
зміцнити відносно товстий шар 
матеріалу. 

стає час живучості (зберігання 
пластичності) розчинових су
мішей, в тому числі плиточних 
клеїв і наливної підлоги, що дає 

Р1.П 3К  Д
С

ТУ Б.В.2.7-233:2010
Р1.П 3К  Д

С
ТУ Б.В.2.7-233:2010

Фасовка:

6
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АС-8 ІНТЕР’ЄР-ҐРУНТ ГЛИБОКОПРОНИКНА ГРУНТОВКА

Водна дисперсія акрил-стироль-
ного сополімеру. Колір - молоч-
но-білий з фіолетовим відтінком. 
Запах специфічний, помірний. 
Готова до використання.
Грунтовка використовується 

для зміцнення верхнього шару 
різних основ, а також для по-
кращення зчеплення основи з 
наступними шарами покрит-
тя. Завдяки малому розміру 
часток, досягається глибоке 
проникнення та можливість 
зміцнити відносно товстий шар 
матеріалу. 
На огрунтованій поверхні зро-

стає час живучості (зберігання 
пластичності) розчинових су-
мішей, в тому числі плиточних 
клеїв і наливної підлоги, що дає 
можливість збільшити припу-
стимий час коригування плит-
ки.

Час висихання, при тем-
пературі повітря 20±2 оС 
та вологості 60±5%, год 

2...4

Питома вага, г/см3, біля 1,01
Витрати грунтовки,
г/м2,  від ... до 100...200

Температура основи, оС від+5 до+30

Область 
застосування

Назва грунтовки
АС-5 АС-7 АС-8

Штукатурні роботи на 
сильнопоглинаючих 
основах

++ - -

Облицювальні роботи + ++ +*
Підготовчі штукатурні 
роботи - ++ +*
Улаштування системи 
підлоги - ++ +*
Улаштування гідроі-
золяції - ++ -
Улаштування систем   
теплоізоляції - ++ -

зменшує водопоглинання

готова до
 використання

 зміцнює 
основу

 покращує 
адгезію

Склад та застосування Технічні характеристики

++ краще рішення,  + засто-
совується, - не застосовуєть-
ся,  * тільки для  внутрішніх робіт

Р2.П 3К  Д
С

ТУ Б.В.2.7-233:2010
Застосування грунтовок

Фасовка: каністра 2, 5, 10 л

М
а
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іа

ли для підгото
вки о

сно
ви

від+5 до+30

Назва грунтовкиНазва грунтовки
АС-8

-
-
т
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ШВ-1 КЛАСИЧНА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА

Полімермінеральна компози-
ція на основі цементу, вапна і 
модифікаторів провідних єв-
ропейських виробників. 
Застосовується для виконання 

високоякісних штукатурних ро-
біт на різноманітних мінераль-
них поверхнях (бетон, цегла) 
всередині приміщень та зовні 
для оштукатурювання стін, які 
захищені від зволоження. Ре-
комендована як для традицій-
ного ручного, так і машинного 
нанесення. Після тужавлення є 
міцною основою для гіпсових 
шпаклівок і внутрішніх декора-
тивних штукатурок.

Склад та застосування

Технічні характеристики
Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 4,0...4,75

Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м2, від 1,25

для ручного та
машинного нанесення

тріщиностійка

паропроникна пластична

Ц
В2. Ш

Т1   Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина шару 
10 мм), м2

1,5

Розрахункова тов-
щина штукатурного 
шару, мм, до

20

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Міцність зчеплення з 
основою в повітряно-
сухих умовах, МПа, не 
менше

0,3

Границя міцності 
при стиску, МПа, не 
менше

5,0

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Паропроник н ість , 
мг/(м∙год∙Па), 
не менше

0,07

Температура основи, 
оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг

М
а

тер
іа

ли для вир
івню
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ння. Ш

тука
тур

ки

від+5 до+30
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ШЦ-2 КЛАСИЧНА ЦЕМЕНТНА ШТУКАТУРКА

Полімермінеральна компози-
ція на основі портландцемен-
ту і модифікаторів провідних  
європейських виробників.
Застосовується для виконан-

ня високоякісних штукатурних 
робіт на різноманітних міне-
ральних поверхнях (бетон, 
цегла). Рекомендована для 
штукатурення зовнішніх стін та 
стін у приміщеннях з вологим 
режимом експлуатації. Після 
тужавлення штукатурка є міц-
ним підготовчим шаром перед 
нанесенням цементної шпа-
клівки або декоративної шту-
катурки. 

Склад та застосування

Технічні характеристики
Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 4,0...4,75

Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м2, від 1,5

паропрникна тріщиностійка

водо-, 
морозостійка

пластична

Ц
.1. Ш

Т2   Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина шару 
10 мм), м2

1,7

Розрахункова товщина 
штукатурного шару, 
мм, від...до

10...20

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Міцність зчеплення з 
основою в повітряно-
сухих умовах, МПа, 
не менше

0,3

Границя міцності при 
стиску, МПа, не менше 7,5

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Па р о п р о н и к н і с т ь , 
мг/(м∙год∙Па), 
не менше

0,05

Температура 
основи, оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг
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ція на основі портландцемен
ту і модифікаторів провідних  
європейських виробників.

ня високоякісних штукатурних 
робіт на різноманітних міне
ральних поверхнях (бетон, 
цегла). Рекомендована для 
штукатурення зовнішніх стін та 
стін у приміщеннях з вологим 
режимом експлуатації. Після 
тужавлення штукатурка є міц
ним підготовчим шаром перед 
нанесенням цементної шпа
клівки або декоративної шту
катурки. 

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л
Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м

ви
р

ів
ню

ва
нн

я.
 Ш

ту
ка

ту
р

ки

Ц
.1. Ш

Т2   Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка:
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ШЦ-5 СТАРТ-ФІНІШ ТЕПЛОЗБЕРІГАЮЧА ШТУКАТУРКА
ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ 

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу, з додаванням перлі-
ту та модифікаторів провідних  
європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню меха-
нічних властивостей розчину 
та його адгезії.
Застосовується для виконання 

високоякісних штукатурних ро-
біт по різним мінеральним ос-
новам (бетон, цегла, газобетон, 
пінобетон). Рекомендована для 
штукатурення та ремонту трі-
щин, раковин, зовнішніх стін та 
стін у приміщеннях, виконаних 
з вищевказаних матеріалів. 
Після тужавлення штукатурка 
є міцним підготовчим шаром 
перед нанесенням шпаклівки 
або декоративної штукатурки. 

Склад та застосування

Технічні характеристики
Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 5,5...6,5

ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ 

для машинного та 
ручного нанесення

водовідштовхуючий 
ефект

високопластична з перлітом

Ц
.1. Ш

Т3   Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м2, від 1,3

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина шару 
5 мм), м2

4,0

Розрахункова товщина 
штукатурного шару, 
від...до, мм

5...30

Придатність розчинової 
суміші, годин, 
не менше

1

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, МПа, 
не менше

0,3

Границя міцності при 
стиску, МПа, не менше 5,0

Морозостійкість, 
циклів, не менше 50

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Па р о п р о н и к н і с т ь , 
мг/(м∙год∙Па), не менше 0,1

Температура 
основи, оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг
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водовідштовхуючий 

від+5 до+30
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ШЦ-10 ФАСАД-СТАРТ АРМОВАНА ЦЕМЕНТНА ШПАКЛІВКА
 (ШАР 1,5-6 ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі сірого цементу 
з мікронаповнювачами та мо-
дифікаторами провідних єв-
ропейських виробників. 
Шпаклювальна суміш вико-

ристовується для фінішного 
вирівнювання бетонних або ош-
тукатурених поверхонь під на-
ступне оздоблення як зовні, так і 
всередині приміщень, переваж-
но вологих. Дозволяє отримати 
гладку естетичну поверхню.

Фасовка: мішок 25 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 5,0...5,5

Витрати сухої суміші 
кг/м2, від 1,4

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина 
шару 1,5 мм), м2

12,0

Розрахункова тов-
щина штукатурного 
шару, від...до, мм

1,5...6,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Па р о п р о н и к н і с т ь , 
мг/(м∙год∙Па), не менше 0,05

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

 (ШАР 1,5-6 

підвищена 
тріщиностійкість

легко  
шліфується

водо-, 
морозостійка   

пластична

Ц
.1. Ш

Т-4 С
ІРА   Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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ція на основі сірого цементу 
з мікронаповнювачами та мо
дифікаторами провідних єв
ропейських виробників. 

ристовується для фінішного 
вирівнювання бетонних або ош
тукатурених поверхонь під на
ступне оздоблення як зовні, так і 
всередині приміщень, переваж
но вологих. Дозволяє отримати 
гладку естетичну поверхню.

Фасовка:
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я.
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ки

Ц
.1. Ш

Т-4 С
ІРА   Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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ШБ-10 ФАСАД-СТАРТ БІЛА АРМОВАНА ЦЕМЕНТНА 
ШПАКЛІВКА (ШАР 1,5-6 ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі білого цементу з 
мікронаповнювачами та мо-
дифікаторами провідних єв-
ропейських виробників.
Шпаклювальна суміш вико-

ристовується для фінішного 
вирівнювання бетонних або ош-
тукатурених поверхонь під на-
ступне оздоблення як зовні, так 
і всередині приміщень, пере-
важно вологих. 

Фасовка: мішок 25 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

ШПАКЛІВКА (ШАР 1,5-6 

підвищена
 тріщиностійкість

легко 
шліфується

водо-, 
морозостійка   

пластична

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 5,0...5,5

Витрати сухої сумі -
ші кг/м2, не менше 1,4

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина 
шару 1,5 мм), м2

12,0

Розрахункова тов-
щина штукатурного 
шару, від...до, мм

1,5...6,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Па р о п р о н и к н і с т ь , 
мг/(м∙год∙Па), не менше 0,05

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1. Ш

Т-4 БІЛ
А   Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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від+5 до+30
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СЦ-5 СТЯЖКА АРМ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЛОГИ 
(ШАР 10-80* ММ)

Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісного портлан-
дцементу і модифікаторів провід-
них європейських виробників. 
Суміш використовують для грубо-

го вирівнювання основи (влашту-
вання стяжки) під фінішні покриття 
(наливні - до марки 200, плиточні 
тощо) після монтажних або в про-
цесі ремонтних робіт як зовні, так і 
всередині будівель. 

*У стяжку товщиною більше 40 
мм, з метою економії розчину і 
захисту від виникнення усадочних 
тріщин, рекомендовано додати 
крупний (розміром не більше по-
ловини товщини шару) заповню-
вач (керамзит, щебінь (гранітний 
чи з міцної цегли)), в кількості, що 
не перевищує початкового об’єму 
розчинової суміші. Міцність стяжки 
при цьому відповідно знижується.

Склад та застосування Технічні характеристики

Рекомендації

підвищена
 тріщиностійкість

марочна 
міцність М 200

водо-, 
морозостійка   

для теплої 
підлоги

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 3,5...4,25
Рекомендована товщина 
шару, від...до, мм 10...80*
Площа покриття з мішка 
25 кг сухої суміші (товщи-
на шару 10 мм), м2

1,3

Витрати сухої суміші, 
кг/м2∙1мм, від 1,9
 Придатність розчинової 
суміші, год., не менше 1
Термін готовності після вкла-
дання вирівнюючого шару:
- до технологічного проходу, 
год
- нанесення покриттів з 
клеями на водній основі 
(вкладання керамічної 
плитки, тощо), діб
- те ж (в т.ч. фарбування, 
вкладання паркету), клеями 
на органічній основі - після 
досягнення розрахункової 
вологості та міцності, але не 
раніше, діб

24

3

7

Границя міцності розчину 
при стиску, у віці 3/28 діб, 
МПа, не менше

5/20

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75

Температура основи, оС від+5 до+30

Ц
.1. С

Т1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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СЦ-5 СТЯЖКА АРМ 

на основі високоякісного портлан
дцементу і модифікаторів провід
них європейських виробників. 

го вирівнювання основи (влашту
вання стяжки) під фінішні покриття 
(наливні - до марки 200, плиточні 
тощо) після монтажних або в про
цесі ремонтних робіт як зовні, так і 
всередині будівель. 

мм, з метою економії розчину і 
захисту від виникнення усадочних 
тріщин, рекомендовано додати 
крупний (розміром не більше по
ловини товщини шару) заповню
вач (керамзит, щебінь (гранітний 
чи з міцної цегли)), в кількості, що 
не перевищує початкового об’єму 
розчинової суміші. Міцність стяжки 
при цьому відповідно знижується.

Ц
.1. С

Т1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка:

14
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ЛЦ-2 СУМІШ НАЛИВНА ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
 ПІДЛОГИ (ШАР 7-80* ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
портландцементу і модифіка-
торів провідних  європейських 
виробників. 
Суміш використовується для 

влаштування стяжки та вирівню-
ючого прошарку по бетонних 
основах під фінішні покриття 
підвищеної міцності (підлога 
наливна, епоксидна, поліуре-
танова) як зовні, так і всередині 
будівель. Може застосовувати-
ся при влаштуванні теплої під-
логи для заливання обігріваль-
них елементів. При влаштуванні 
плаваючих стяжок в складі сис-
тем теплозвукоізоляції товщина 
шару повинна бути не менше 
30 мм з арматурою (металева 
зварна сітка з прямокутними 
комірками) або 40 мм без ар-
матури.
Рекомендації на стр. 14.

Склад та застосування Технічні характеристики

 ПІДЛОГИ (ШАР 7-80* ММ)

марочна 
міцність М 300

для теплої 
підлоги

тріщиностійка водо-, 
морозостійка

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 3,5...4,0
Рекомендована товщина 
шару , від...до, мм 7...80*
Площа покриття з мішка 
25 кг сухої суміші (товщи-
на шару 10 мм), м2

1,3

Витрати сухої суміші, 
кг/м2∙1мм, від 1,9
 Придатність розчинової 
суміші, год., не менше 1
Термін готовності після вкла-
дання вирівнюючого шару:
- до технологічного проходу, 
год
- до вкладання керамічної 
плитки та безосновного 
лінолеуму, діб
- до вкладання ламінатної 
підлоги, паркету, фарбуван-
ня   - після досягнення проек-
тної міцності та вологості, але 
не раніше, діб

24

3

7

Границя міцності розчину 
при стиску у віці 3/28 діб, 
МПа, не менше

10/30

Морозостійкість, циклів, 
не менше 50
Усадка у віці 28 діб, мм/м 
не більше 1

Температура основи, оС від+5 до+30

Ц
.1. С

Т2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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від+5 до+30
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ЛЦ-4 ПІДЛОГА-НІВЕЛІР ПІДВИЩЕНОЇ ТЕКУЧОСТІ 
(ШАР 3-15 ММ)

Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісних мінераль-
них в’яжучих і модифікаторів про-
відних  європейських виробників.  
Суміш використовується в сухих 

та вологих приміщеннях для влаш-
тування по бетонним і цементно-пі-
щаним основам вирівнюючого 
прошарку під покриття підлоги, 
яке буде виготовлене з штучних чи 
рулонних матеріалів (керамічна та 
інша плитка, паркет, ламінат, ліно-
леум, ковролін і т.п.).

Склад та застосування

висока адгезія
 до основи

марочна 
міцність М 150

тріщиностійка водостійка 

Ц
.2. ПР1 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,2...5,5
Рекомендована 
товщина шару, 
від...до, мм

3...15

Площа покриття з 
мішка 25 кг сухої су-
міші (товщина шару 3 
мм), м2

4,6

Технічні характеристики

Витрати сухої суміші, 
кг/м2∙1мм, від 1,8
 Придатність розчи-
нової суміші, год., не 
менше

1

Термін готовності після 
вкладання вирівнюючого 
шару:
- до технологічного 
проходу, год
- нанесення покриттів з 
клеями на водній основі 
(вкладання керамічної 
плитки, тощо), діб
- те ж (в т.ч. фарбування, 
вкладання паркету), 
клеями на органічній 
основі - після досягнення 
розрахункової воло-
гості та міцності, але не 
раніше, діб

24

3

7

Границя міцності 
розчину при стиску 
у віці 28 діб, МПа, не 
менше

15

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг
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на основі високоякісних мінераль
них в’яжучих і модифікаторів про
відних  європейських виробників.  

та вологих приміщеннях для влаш
тування по бетонним і цементно-пі
щаним основам вирівнюючого 
прошарку під покриття підлоги, 
яке буде виготовлене з штучних чи 
рулонних матеріалів (керамічна та 
інша плитка, паркет, ламінат, ліно
леум, ковролін і т.п.).

Ц
.2. ПР1 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л
Рекомендована 
товщина шару, 
від...до, мм
Площа покриття з 
мішка 25 кг сухої су
міші (товщина шару 3 
мм), ммм), м

Фасовка:

16
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П-9 КЕРАМІК-КЛЕЙ СУМІШ КЛЕЮЧА ДЛЯ ПЛИТКИ

Полімермінеральна компози-
ція на основі цементу.
Клейова суміш призначена 

для вкладання керамічних та 
інших облицювальних матеріа-
лів з водопоглинанням не мен-
ше 3%, розміром не більше 
300х300 мм на бетонних, цегля-
них і оштукатурених основах, 
що не деформуються, всере-
дині приміщень. 

Склад та застосування

міцність на 
відрив 0,5МПа

стійкий до
зміщення

водостійкий пластичний

Технічні характеристики
Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 4,5...5,5

Витрати сухої сумі -
ші кг/м2 1мм, від 1,6

Площа облицювання 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина 
шару 2-3 мм), м2

6,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

2

Максимальна товщи-
на клейового шару, 
мм

10

Відкритий час, хв., не 
менше 15

Набуття готовності до 
розшивки швів, діб, 
не менше

1

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, 
МПа, не менше

0,5

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Таблиця витрат на стр. 27 

3К1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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ція на основі цементу.

для вкладання керамічних та 
інших облицювальних матеріа
лів з водопоглинанням не мен
ше 3%, розміром не більше 
300х300 мм на бетонних, цегля
них і оштукатурених основах, 
що не деформуються, всере
дині приміщень. 

Таблиця витрат на стр. 27 

3К1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка:

18
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П-11 ТЕРМО-КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ, ПЕЧЕЙ ТА 
«ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ

Полімермінеральна компо-
зиція на основі високоякісно-
го цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії.
Клейова суміш призначе-

на для вкладання керамічних 
облицювальних матеріалів 
на печі, каміни, «теплу» підло-
гу, а також для облицювання 
бетонних, цегляних та інших 
основ, що не деформуються, 
облицювальними матеріала-
ми з водопоглинанням не мен-
ше 1%, розміром не більше 
400х400мм, всередині та зовні 
будівель.

Склад та застосування

«ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ

міцність на 
відрив 1 МПа

стійкий до
 зміщення

термостійкий
до 160°С

водо-, 
морозостійкий

Технічні характеристики
Водопотреба на 20 кг 
сухої суміші, л 4,8...5,2

Витрати су хо ї сум і -
ш і, кг/м2 1мм, від 1,8

Площа облицювання 
з 1 мішка 20 кг сухої 
суміші (товщина шару 
2-3 мм), м2

5,5

Придатність розчинової 
суміші, годин, не менше 2

Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв., не 
менше 20

Набуття готовності до 
розшивки швів, діб, не 
менше

1

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, МПа, 
не менше

1,0

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75
Температура 
експлуатаці ї , °С -30...+160

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Таблиця витрат на стр. 27

3К1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 20 кг
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від+5 до+30
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П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії.
Клейова суміш призначена 

для вкладання керамічних та 
інших облицювальних мате-
ріалів з водопоглинанням не 
менше 3%, розміром не біль-
ше 400х400 мм на бетонних, 
цегляних і оштукатурених ос-
новах, що не деформуються, 
всередині та зовні  будівель.

Склад та застосування

Технічні характеристики

міцність на 
відрив 0,8МПа

стійкий до
зміщення

морозостійкий водостійкий

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 5,0...6,0

Витрати сухої суміші 
кг/м2 1мм, від 1,8

Таблиця витрат на стр. 27

3К1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Площа облицювання з 1 
мішка 25 кг сухої сумі-
ші (товщина шару 2-3 
мм), м2

6,0

Придатність розчинової 
суміші, годин, не менше 2

Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не 
менше 20

Набуття готовності до 
розшивки швів, діб, не 
менше

1

Міцність зчеплення з ос-
новою в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше

0,8

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг
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ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви
робників, що сприяють поліп
шенню механічних властивос
тей розчину та його адгезії.

для вкладання керамічних та 
інших облицювальних мате
ріалів з водопоглинанням не 
менше 3%, розміром не біль
ше 400х400 мм на бетонних, 
цегляних і оштукатурених ос
новах, що не деформуються, 
всередині та зовні  будівель.
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Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л
Витрати сухої суміші 
кг/м

3К1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка:
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П-14 ГРЕС-КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ ТА КАМЕНЮ

Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісного цемен-
ту та модифікаторів провідних 
європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню механіч-
них властивостей розчину та 
його адгезії.
Клейова суміш призначена для 

закріплення керамогранітних 
облицювальних матеріалів для 
стін та підлоги з водопоглинан-
ням від 0,2%, розміром не більше 
600х600мм. Дозволяє надійно 
зафіксувати облицювання на бе-
тонних, цегляних і оштукатурених 
поверхнях, що не деформуються, 
як всередині, так і зовні  будівель.

Склад та застосування

Технічні характеристики

міцність на 
відрив 1,2 МПа

стійкий до
зміщення

водо-, 
морозостійкий

пластичний

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 5,0...6,0

Витрати сухої суміші 
кг/м2 1мм 1,8

Таблиця витрат на стр.  27

Площа облицювання 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина шару 
2-3 мм), м2

6,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

2

Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не 
менше 20

Набуття готовності до 
розшивки швів, діб, не 
менше

1

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, МПа, 
не менше:
-для керамічної плитки
-для плит грес (водопо-
глинання від 0,2%)

1,2

0,8

Морозостійкість, ци-
клів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

3К2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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від+5 до+30

21



 М
а

те
р

іа
ли

 д
ля

 о
бл

иц
ю

ва
нн

я

П-22 МУЛЬТІ-КЛЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ АДГЕЗІЇ

Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісного цемен-
ту та модифікаторів провідних 
європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню механіч-
них властивостей розчину та 
його адгезії
Клейова суміш призначена для 

закріплення різних облицюваль-
них матеріалів з водопоглинан-
ням від 0,2% і розміром не більше 
600х600мм (граніт, грес, кам’яне 
литво) на стіни і підлогу, а також 
плитки на плитку (не облицьову-
вати по глазурованій поверхні) як 
зовні, так і всередині приміщень. 
Ефективна при облицюванні «те-
плої підлоги» з водяним обігрівом.

Склад та застосування

Технічні характеристики

міцність на 
відрив 1,6 МПа

стійкий до верти-
кального зміщення

морозо-,
водостійкий

для підлоги з 
водяним підігрівом

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 5,0..5,5
Витрати сухої суміші, 
кг/м2 1мм, від 1,8

Таблиця витрат на стр. 27

3К2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Міцність зчеплення з ос-
новою  в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше: 
-для керамічної плитки 
-для плит грес (водопо-
глинання від 0,2%)

1,6

1,0
Площа облицювання з 1 
мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2

6,0

Придатність розчинової 
суміші, годин, не менше 2
Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10
Час корегування, хв, не 
менше 20
Набуття готовності до 
розшивки швів, діб, не 
раніше

1

Міцність зчеплення з пли-
тами утеплювача - когезій-
ний розрив по утеплювачу, 
через, діб твердення

7

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75
Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура основи,  оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг
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на основі високоякісного цемен
ту та модифікаторів провідних 
європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню механіч
них властивостей розчину та 
його адгезії

закріплення різних облицюваль
них матеріалів з водопоглинан
ням від 0,2% і розміром не більше 
600х600мм (граніт, грес, кам’яне 
литво) на стіни і підлогу, а також 
плитки на плитку (не облицьову
вати по глазурованій поверхні) як 
зовні, так і всередині приміщень. 
Ефективна при облицюванні
плої підлоги» з водяним обігрівом.

Водопотреба на мішок 
25 кг, л
Витрати сухої суміші, 
кг/м
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3К2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка:
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П-23 БІЛИЙ КЛЕЙ ДЛЯ МАРМУРУ, СКЛА ТА МОЗАЇКИ

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії.
Клейова суміш призначена 

для закріплення плиток з мар-
муру або іншого, переважно 
світлого або прозорого оздо-
блювального матеріалу з водо-
поглинанням від 0,2% і розмі-
ром не більше 600х600мм, на 
різних основах, що недефор-
муються, як всередині, так і зов-
ні будинків.

Склад та застосування

Технічні характеристики

міцність на
 відрив 1,6 МПа

стійкий до
зміщення

водо-, 
морозостійкий

пластичний

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 5,0...6,0

Витрати сухої суміші, кг/
м2 1мм, від 1,8

Таблиця витрат на стр.  27

3К2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Міцність зчеплення з 
основою (міцність на 
відрив) в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше:
-для керамічної плитки
-для плит грес (водопогли-
нання від 0,2%)

1,6

1,0
Площа облицювання з 1 
мішка 25 кг сухої сумі-
ші (товщина шару 2-3 
мм), м2

6,0

Придатність розчинової 
суміші, год, не більше 1

Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не 
менше 20

Набуття готовності до 
розшивки швів, діб 1

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75

Температура експлуата-
ції, °С -30...+70

Температура основи, оС від+5 до+30

Фасовка: мішок 25 кг
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від+5 до+30
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П-24 ЕЛАСТ-КЛЕЙ ДЛЯ БАЛКОНІВ ТА ПІДЛОГИ 
З ВОДЯНИМ ТА ЕЛЕКТРИЧНИМ ОБІГРІВОМ

Полімермінеральна компо-
зиція на основі високоякісно-
го цементу та модифікаторів 
провідних європейських вироб-
ників, що сприяють поліпшенню 
механічних властивостей роз-
чину та його адгезії.
Клейова суміш призначена 

для облицювання мінеральних 
основ підвищеної щільності (бе-
тон, армоцементні плити, азбо-
шифер) різними видами плит 
та плиток з штучного та природ-
ного каменю, граніту, бетонної 
плитки та ін., з водопоглинанням 
від 0,2% і розміром не більше 
800х800мм. Ефективна при 
облицюванні терас, балконів, 
«теплої» підлоги  з водяним та  
електричним обігрівом.

Склад та застосування Технічні характеристики

З ВОДЯНИМ ТА ЕЛЕКТРИЧНИМ ОБІГРІВОМ

міцність на
 відрив 1,6 МПа

для підлоги з
водяним та електро

обігрівом

водо-, 
морозостійкий

еластифіко-
ваний 

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 5,0..6,0
Міцність зчеплення з 
основою  в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше: 
-для керамічної плитки 
-для плит грес (водопо-
глинання від 0,2%)

1,6

1,0
Витрати сухої суміші,
кг/м2 1мм, від 1,8
Площа облицювання з 1 
мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2

6,0

Придатність розчинової 
суміші, годин, не менше 1
Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10
Відкритий час, хв, не 
менше 20
Набуття готовності до 
розшивки швів, діб, не 
раніше

1

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75
Температура експлуа-
тації, °С -30...+70

Температура основи, оС від+5 до+30

3К2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг

Таблиця витрат на стр. 27
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зиція на основі високоякісно
го цементу та модифікаторів 
провідних європейських вироб
ників, що сприяють поліпшенню 
механічних властивостей роз
чину та його адгезії.

для облицювання мінеральних 
основ підвищеної щільності (бе
тон, армоцементні плити, азбо
шифер) різними видами плит 
та плиток з штучного та природ
ного каменю, граніту, бетонної 
плитки та ін., з водопоглинанням 
від 0,2% і розміром не більше 
800х800мм. Ефективна при 
облицюванні терас, балконів, 
«теплої» підлоги  з водяним та  
електричним обігрівом.
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3К2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка:
Таблиця витрат на стр. 27

24



 М
а

тер
іа

ли для о
блиц

ю
ва

ння

П-25 СУПЕР-ЕЛАСТ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ БАСЕЙНІВ 
ТА ТЕРАС

Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісного цемен-
ту та модифікаторів провідних 
європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню механіч-
них властивостей розчину та 
його адгезії.
Клейова суміш призначена 

для облицювання основ, що 
деформуються (басейни, те-
раси, балкони, підлога, що обі-
грівається, листи гіпсокартону), 
та поверхонь підвищеної щіль-
ності (азбошифер і т.ін.) різни-
ми видами плиток, з водопогли-
нанням від 0,2% і розміром не 
більше 1000х1000мм. Ефектив-
на при облицюванні “плитка по 
плитці”.

Склад та застосування Технічні характеристики

ТА ТЕРАС

Склад та застосування

міцність на відрив
1,8 МПа

стійкий до
зміщення

водо-, 
морозостійкий

високо-
еластичний

Водопотреба на мішок 25 кг, л 7,5...8,5

Витрати сухої суміші,
кг/м2 1мм, від 1,2

Міцність зчеплення з ос-
новою (міцність на відрив) 
в повітряно-сухих умовах, 
МПа, не менше:
-для керамічної плитки
-для плит грес (водопогли-
нання від 0,2%)

1,8
1,5

Площа облицювання з 1 
мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2

7,0

Придатність розчинової 
суміші, год., не більше 1

Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не менше 20
Набуття готовності до 
розшивки швів, діб 1

Морозостійкість, циклів, 
не менше 75

Температура експлуатації, °С -30...+70
Температура основи, 
від...до, оС від+5 до+30

3К4 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг

Таблиця витрат на стр. 27 
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 Розмір облицювальних 
плиток, мм П-9 П-11 П-12 П-14 П-22 П-23 П-24 П-25

50х50 ● ● ● ● ● ● ● ●
100х100 ● ● ● ● ● ● ● ●
150х150 ● ● ● ● ● ● ● ●
150х200 ● ● ● ● ● ● ● ●
200Х250 ● ● ● ● ● ● ● ●
200х300 ● ● ● ● ● ● ● ●
250х300 ● ● ● ● ● ● ● ●
300х300 ● ● ● ● ● ● ● ●
400х400 ▬ ● ● ● ● ● ● ●
600х600 ▬ ▬ ▬ ● ● ● ● ●
800х800 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ● ●

1000х1000 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ●

ВИБІР КЛЕЙОВОЇ СУМІШІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗМІРУ ПЛИТКИ

можливе  використання        ▬  не можливе  використання

         СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕМЕНТНИХ КЛЕЇВ П-9 П-11 П-12 П-14 П-22 П-23 П-24 П-25 П-19 П-20 П-21

Вкладання керамічних плиток (з водопоглинанням не менше 3%) • • • • • • • • - - -
Вкладання керамогранітних плиток (з водопоглинанням не менше 0,2%) - - - • • • • • - - -
Вкладання мармурових та прозорих облицювальних матеріалів
(мозаїка, склоблоки) - - - - - • - - - - -
Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всередині будівель 
в звичайних умовах • • • • • • • • - - -
Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всередині  та зовні 
будівель в умовах підвищенної вологості - • • • • • • • - - -
Облицювання камінів та печей - • - - - - -  - - - -
Облицювання теплої підлоги:
- з водяним підігрівом
- з електричним підігрівом

- • - • • • • • - - -
- • - - - - • • - - -

Облицювання поверхонь, що знаходяться під постійним впливом води
(басейни тощо) - - - - - - • • - - -
Облицювання основ, що деформуються (балкони, тераси, гіпсокартонні 
плити, ДСП тощо) та поверхонь підвищеної  щільності (азбошифер тощо) - - - - - - • • - - -
Облицювання сходів та сходових маршів - - - - • • • • - - -
Можливість облицювання «плитка на плитку» - - - - •* •* • • - - -
Застосування в системах теплоізоляції будівель:
- приклеювання плит з пінополістиролу
- приклеювання плит з графітового пінополістиролу
- приклеювання мінеральної вати
- улаштування армуючого шару

 
- - - - - - - - • • •
- - - - - - - - • • •
- - - - - - - - • • •
- - - - - - - - - • •

 М
а

те
р

іа
ли

 д
ля

 о
бл

иц
ю

ва
нн

я

26



 М
а

тер
іа

ли для о
блиц

ю
ва

ння

застосовується    *не глазурована плитка    

 Розмір 
облицювальних

  плиток, мм
Розмір зубців 
шпателю, мм

Розмір
 розшивочного 

шву, мм
Середні витрати 
клею, кг/м2, від

   50х50 3 1,5 1,8
 100х100 4 2,0 2,0
 150х150 6 3,0 2 5
 150х200 6 3,0 3,0
 200Х250 8 3,0 3,5
 200х300 8 4,0 3,7
 250х300 8 4,0 4,0
 300х300 10 4,0 4,2
 400х400 10 6,0 4,5
 600х600

12 8,0 5,5800х800
1000х1000

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ

можливе  використання        ▬  не можливе  використання

▬  не використовується

         СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕМЕНТНИХ КЛЕЇВ П-9 П-11 П-12 П-14 П-22 П-23 П-24 П-25 П-19 П-20 П-21

Вкладання керамічних плиток (з водопоглинанням не менше 3%) • • • • • • • • - - -
Вкладання керамогранітних плиток (з водопоглинанням не менше 0,2%) - - - • • • • • - - -
Вкладання мармурових та прозорих облицювальних матеріалів
(мозаїка, склоблоки) - - - - - • - - - - -
Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всередині будівель 
в звичайних умовах • • • • • • • • - - -
Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всередині  та зовні 
будівель в умовах підвищенної вологості - • • • • • • • - - -
Облицювання камінів та печей - • - - - - -  - - - -
Облицювання теплої підлоги:
- з водяним підігрівом
- з електричним підігрівом

- • - • • • • • - - -
- • - - - - • • - - -

Облицювання поверхонь, що знаходяться під постійним впливом води
(басейни тощо) - - - - - - • • - - -
Облицювання основ, що деформуються (балкони, тераси, гіпсокартонні 
плити, ДСП тощо) та поверхонь підвищеної  щільності (азбошифер тощо) - - - - - - • • - - -
Облицювання сходів та сходових маршів - - - - • • • • - - -
Можливість облицювання «плитка на плитку» - - - - •* •* • • - - -
Застосування в системах теплоізоляції будівель:
- приклеювання плит з пінополістиролу
- приклеювання плит з графітового пінополістиролу
- приклеювання мінеральної вати
- улаштування армуючого шару

 
- - - - - - - - • • •
- - - - - - - - • • •
- - - - - - - - • • •
- - - - - - - - - • •
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МДФ ОSB Ковролін

Лінолеум Декор Багет

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

Плитка МОЗАЇКА Корок
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Водна дисперсія акрилового 
полімеру з мінеральними на-
повнювачами та функціональ-
ними добавками.
 Клей акриловий призначений 

для приклеювання ДВП, ДСП, 
картону, МДФ, пробки, піно-
полістірольних та гіпсових де-
коративних елементів, плитки, 
мозаїки, кераміки, паркету, ко-
вролина та лінолеуму до бето-
ну, цегли, штукатурки та інших 
матеріалів. Використовується 
всередині приміщень. Не ре-
комендується використовува-
ти для паркету з клена, бука, 
ясеня.

Однорідна в’язка маса білого 
кольору.

КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

Склад та застосування

Зовнішній вигляд

Технічні характеристики
Адгезія до бетону, 
через 7 діб, більше, 
МПа

 2,0

Витрати при нане-
сенні шпателем А1, 
г/м2

250...350

Витрати при нане-
сенні шпателем В2, 
г/м2

450...550 

Час висихання при 
температурі повітря 
+20± 2 °С та вологості 
60 ± 5%:
- відкритий час, 
близько, хв
- використовувати, 
через, год
- максимальна міц-
ність, через, год

20

24 

72 

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання, оС від+5 до+30

3 кг 6 кг 12 кг1 кгФасовка: відро

• Висока клеюча здатність 

• Без запаху

• Вологостійкий       

D1T EN
 згідно 12004:2007
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• Висока клеюча здатність 

29



М
ін

ер
а

ль
ні

 д
ек

о
р

а
ти

вн
і ш

ту
ка

ту
р

ки

ШФ-1 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЇД»  УЛЬТРАБІЛА ФАКТУРНА 
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 2,5 ММ)

Полімермінеральна, армова-
на мікроволокном, компози-
ція на основі білого цементу з 
фактуроутворюючими зерна-
ми та модифікаторами про-
відних європейських виробни-
ків, що сприяють поліпшенню 
механічних властивостей роз-
чину та його адгезії.
Суміш використовується для 

високоякісного декоративного 
оздоблення стін будівель при 
виконанні як внутрішніх, так і 
зовнішніх робіт. Фактуру мож-
на створювати по різним міне-
ральним поверхням: цементні 
штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) 
або застосовувати як один з ва-
ріантів фінішного покриття при 
утепленні фасадів будівель.

Склад та застосування Технічні характеристики

ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 2,5 

атмосферостійка паропроникна

армована 
мікроволокном

пластична

Колір: білий під фар-
бування 

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,0...5,0

Витрати сухої суміші,
кг/м2 , не менше, 
від...до

3,0...3,5

Міцність зчеплення 
з основою, МПа, не 
менше

0,5

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші, м2

 7,0

Придатність розчи-
нової суміші, год, не 
менше

1

Морозостійкість,
циклів, не менше 75

Паропроникність, мг/
(м∙год∙Па), не меньше 0,05

Температура експлу-
атації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1.Ш

Т-4 БІЛА Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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Полімермінеральна, армова
на мікроволокном, компози
ція на основі білого цементу з 
фактуроутворюючими зерна
ми та модифікаторами про
відних європейських виробни
ків, що сприяють поліпшенню 
механічних властивостей роз
чину та його адгезії.

високоякісного декоративного 
оздоблення стін будівель при 
виконанні як внутрішніх, так і 
зовнішніх робіт. Фактуру мож
на створювати по різним міне
ральним поверхням: цементні 
штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) 
або застосовувати як один з ва
ріантів фінішного покриття при 
утепленні фасадів будівель.
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Фасовка:
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ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЇД»  БІЛА/СІРА ФАКТУРНА 
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 2,5 ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі портландцемен-
ту, модифікаторів провідних 
європейських виробників та 
фактуроутворюючих зерен.
Суміш використовується для 

високоякісного декоративного 
оздоблення стін будівель при 
виконанні як внутрішніх, так і 
зовнішніх робіт. Фактуру мож-
на створювати по різним міне-
ральним поверхням: цементні 
штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) 
або застосовувати як один з ва-
ріантів фінішного покриття при 
утепленні фасадів будівель за 
системою «Polimin Тепло-фа-
сад». 

Склад та застосування Технічні характеристики

ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЇД»  
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 2,5 

Склад та застосування

атмосферостійка паропроникна

армована 
мікроволокном

пластична

Колір: білий/сірий під  фар-
бування

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,0...5,0

Витрати сухої сумі-
ші, кг/м2, не менше, 
від...до

3,0...5,0

Міцність зчеплення 
з основою, МПа, не 
менше

0,5

Площа штукатурен-
ня з 1 мішка 25 кг 
сухої суміші, м2

7,0

Придатність розчи-
нової суміші, год., не 
менше

1

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Паропроникність, мг/
(м∙год∙Па), не меньше 0,05

Температура екс-
плуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц1.Ш
Т-4 С

ІРА Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР «КАМІНЦЕВА» УЛЬТРАБІЛА ФАКТУРНА 
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 1,8 ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі білого цементу з 
модифікаторами провідних єв-
ропейських виробників та фак-
туроутворюючими зернами.
Суміш використовується для 

високоякісного декоративного 
оздоблення стін будівель при 
виконанні як внутрішніх, так і 
зовнішніх робіт. Фактуру мож-
на створювати по різним мі-
неральним поверхням: бетон, 
цементні штукатурки (Polimin 
ШВ-1, ШЦ-2, ШЦ-5), або засто-
совувати як один з варіантів фі-
нішного покриття при утеплен-
ні фасадів будівель.

Склад та застосування Технічні характеристики

ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР «КАМІНЦЕВА» 
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 1,8 

атмосферостійка паропроникна

армована 
мікроволокном

пластична

Колір: білий під фар-
бування 

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,5...5,0

Витрати сухої суміші, 
кг/м2, не менше 3,0

Міцність зчеплення з 
основою, МПа, 
не менше

0,5

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші, м2

 8,0

Придатність розчи-
нової суміші, год., не 
менше

1

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Паропроникність, мг/
(м∙год∙Па), не меньше 0,05

Температура
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1.Ш

Т-4 БІЛА Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011

Фасовка: мішок 25 кг
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модифікаторами провідних єв

туроутворюючими зернами.

зовнішніх робіт. Фактуру мож
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АВ-15 АКРИЛ-ДЕКОР «БАРАНЕЦЬ» ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА 
СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА 

Водна дисперсія акрилового 
полімеру з фракціонованими 
наповнювачами, пігментами і 
функціональними домішками.
Декоративна структурна шту- 

катурка AB-15 призначена для 
захисту і декорування міцних 
цементно-вапняних, вапняних 
і гіпсових штукатурок, підго-
товлених бетонних, цегляних і 
інших мінеральних поверхонь, 
систем утеплення. Використо-
вується для обробки фасадів 
житлових, торгових, промис-
лових, складських та інших бу-
дівель, а також для створення 
декоративного структурного 
покриття «баранець». Мож-
ливе використання всередині 
приміщень по різним міцним 
поверхням.
*База А – білий, тонується 

тільки в світлі і пастельні ко-
льори. 
База С – прозорий, тільки для 

тонування у темні і насичені 
кольори.
 

Склад та застосування

Технічні характеристики

фактура 
«баранець»

розмір зерна-
наповнювача 1,5 мм

атмосферо-
стійкість - до 8 років

професійне 
тонування

Штукатурка тонується за 
каталогами Spirit, NCS, RAL, 
Monicolor.

Зовнішній вигляд однорідна
структура 

Витрати, кг/м2,
від...до 2,5...2,7

Час висихання до 
ступеня 3, при тем-
пературі повітря 20 
± 2оС і вологості 60 ± 
5%, не більше, годин

6 

Щільність, кг/л 1,7...1,8
Атмосферостій-
кість,  до, років 8 

Термін зберігання, 
місяців 18

Температура осно-
ви,  оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспорту-
вання, оС

від+5 до+35

EN 1062-1:2012  G
0  E

5  S
3  V

1  W
0  A

0  C
0

СА *

Фасовка: відро 25 кг
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товлених бетонних, цегляних і 

житлових, торгових, промис

дівель, а також для створення 
декоративного структурного 

тільки в світлі і пастельні ко
льори. 

тонування у темні і насичені 

0
5

3
1

0
0

0

Фасовка:
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SВ-15 СИЛІКОН-ДЕКОР «БАРАНЕЦЬ»  ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОН-
МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА 

Силіконова дисперсія, фракці-
оновані наповнювачі, модифі-
куючі домішками.
Декоративна структурна шту-

катурка SB-15 призначена для 
захисту і декорування міцних 
цементно-вапняних, вапняних і 
гіпсових штукатурок, підготовле-
них бетонних, цегляних і інших 
мінеральних поверхонь, систем 
утеплення. Використовується для 
обробки фасадів житлових, тор-
гових, промислових, складських 
та інших будівель, а також для 
створення декоративного струк-
турного покриття «баранець». 
Можливе використання всере-
дині приміщень на різних міцних 
поверхнях. Ідеально підходить 
для фасадів промислових і при-
морських зон.

*База А – білий, тонується тіль-
ки в світлі і пастельні кольори. 
База С – прозорий, тільки для 

тонування у темні і насичені ко-
льори.
 

Склад та застосування

Технічні характеристики

фактура 
«баранець»

розмір зерна-
наповнювача 1,5 мм

атмосферо-
стійкість - до 10 

років
професійне 
тонування

Штукатурка тонується за ката-
логами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

Зовнішній вигляд однорідна
структура 

Витрати, кг/м2, від...до 2,5...2,7
Час висихання 
до ступеня 3, при 
температурі повітря 
20±2оС і вологості 
60±5%, не більше, 
годин

6 

Щільність, кг/л 1,7...1,8
Атмосферостій-
кість,  до, років 10

Термін зберігання, 
місяців 18

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура 
зберігання та тран-
спортування, оС

від+5 до+35
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СА *

Фасовка: відро 25 кг

 Д
испер

сійні деко
р

а
тивні ш

тука
тур

ки

1,5 мм

-
логами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

35



Д
ис

пе
р

сі
йн

і д
ек

о
р

а
ти

вн
і ш

ту
ка

ту
р

ки

АК-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОЇД» ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА 
СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА 

Склад та застосування

Технічні характеристики

фактура 
«короїд»

розмір зерна-
наповнювача 2,0 мм

атмосферо-
стійкість - до 8 років

професійне 
тонування

Зовнішній вигляд структура
«короїд» 

Витрати, кг/м2, від 2,7
Час висихання до 
ступеня 3,при тем-
пературі повітря 20 
± 2оС і вологості 60 ± 
5%, не більше, годин

6 

Щільність, кг/л 1,7...1,8
Атмосферостій-
кість,  до, років 8

Термін зберігання, 
місяців 18

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспор-
тування, оС

від+5 до+35

Водна дисперсія акрилового 
полімеру з фракційними на-
повнювачами, пігментами і 
функціональними домішками.
Декоративна структурна шту- 

катурка АК-20 призначена для 
захисту і декорування міцних 
цементно-вапняних, вапняних 
і гіпсових штукатурок, підго-
товлених бетонних, цегляних і 
інших мінеральних поверхонь, 
систем утеплення. Використо-
вується для обробки фасадів 
житлових, торгових, промис-
лових, складських та інших бу-
дівель, а також для створення 
декоративного структуртур-
ного покриття «короїд». Мож-
ливе використання всередині 
приміщень на різних міцних 
поверхнях.
*База А – біла, тонується тіль-

ки в світлі і пастельні кольори. 
База С – прозора, тільки для 

тонування у темні і насичені 
кольори.
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Фасовка: відро 25 кг

Штукатурка тонується за 
каталогами Spirit, NCS, RAL, 
Monicolor.
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полімеру з фракційними на
повнювачами, пігментами і 
функціональними домішками.

катурка АК-20 призначена для 
захисту і декорування міцних 
цементно-вапняних, вапняних 
і гіпсових штукатурок, підго
товлених бетонних, цегляних і 
інших мінеральних поверхонь, 
систем утеплення. Використо
вується для обробки фасадів 
житлових, торгових, промис
лових, складських та інших бу
дівель, а також для створення 
декоративного структуртур
ного покриття «короїд». Мож
ливе використання всередині 
приміщень на різних міцних 
поверхнях.

ки в світлі і пастельні кольори. 

тонування у темні і насичені 
кольори.

0
5

4
1

0
0

0

Фасовка:
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SК-20 СИЛІКОН-ДЕКОР «КОРОЇД» ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОН-
МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРНА  ШТУКАТУРКА 

Водна дисперсія силіконового 
і акрилового полімерів з фрак-
ціонованими наповнювачами, 
пігментами і функціональними 
домішками.
Декоративна силікон-модифі-

кована структурна штукатурка 
SK-20 призначена для захисту 
і декорування міцних цемент-
но-вапняних, вапняних і гіпсо-
вих штукатурок, підготовлених 
бетонних, цегляних та інших мі-
неральних поверхонь, систем 
утеплення. Використовується 
для обробки фасадів житлових, 
торгових, складських та інших 
будівель, а також для створення 
декоративного структурного по-
криття «короїд». Ідеально підхо-
дить для фасадів промислової і 
приморської зон. Можливе вико-
ристання всередині приміщень 
на різних міцних поверхнях.
*База А – біла, тонується тільки  

світлі і пастельні кольори. 
База С – прозора, тільки для то-

нування у темні і насичені кольо-
ри.

Склад та застосування

Технічні характеристики

фактура 
«короїд»

розмір зерна-
наповнювача 2,0 мм

атмосферо-
стійкість - до 10 

років
професійне 
тонування

Зовнішній вигляд структура
«короїд» 

Витрати, кг/м2, від 2,7
Час висихання до 
ступеня 3, при тем-
пературі повітря 20 
± 2 оС і вологості 60 ± 
5%, не більше, годин

6 

Щільність, кг/л 1,7...1,8
Атмосферостійкість,  
до, років 10

Термін зберігання, 
місяців 18

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспорту-
вання, оС

від+5 до+35

EN 1062-1:2012  G
0  E

5  S
4  V

1  W
0  A

0  C
0

СА *

Фасовка: відро 25 кг

Штукатурка тонується за 
каталогами Spirit, NCS, RAL, 
Monicolor.
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наповнювача 2,0 мм

від+5 до+35

Штукатурка тонується за 
каталогами Spirit, NCS, RAL, 
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AF-1 АКРИЛ-ДЕКОР АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА

Водна дисперсія  акрилово-
го полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами і 
функціональними домішками.
Фасадна акрилова фарба 

призначена для первинного та 
ремонтного фарбування міц-
них цементно-вапняних, вапня-
них і гіпсових штукатурок (в т.ч. 
декоративні штукатурки типу 
«короїд» і «баранець»), бетону, 
гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. 

*База А – білий, тонується тіль-
ки в світлі і пастельні кольори. 
База С – прозорий, тільки для 

тонування у темні і насичені 
кольори.

атмосферо-
стійкість -до 5 

років
паропроникна

висока вкриваюча 
здатність

професійне 
тонування

Склад та застосування Технічні характеристики

С *А

Зовнішній вигляд
пофарбованої 
поверхні

однорід-
на, гладка,
абсолют-
но матова 

плівка

Витрати, мл/м2 100-140

Час висихання до 
ступеня 3, при тем-
пературі повітря 20 
± 2 оС і вологості 60 ± 
5%, не більше, годин

2 

Щільність, кг/л 1,41...1,47
Сухий залишок, % 57 
Атмосферостій-
кість,  до, років 5

Термін зберігання,
місяців 18

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура збері-
гання та транспорту-
вання, оС

від+5 до+35

EN 1062-1:2012  G
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Фасовка: відро 14(А) кг, 12(С) кг

Тонується за каталогами Spirit, 
NCS, RAL, Monicolor.
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го полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами і 
функціональними домішками.

призначена для первинного та 
ремонтного фарбування міц
них цементно-вапняних, вапня
них і гіпсових штукатурок (в т.ч. 
декоративні штукатурки типу 
«короїд» і «баранець»), бетону, 
гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. 

*База А – білий, тонується тіль
ки в світлі і пастельні кольори. 

тонування у темні і насичені 
кольори.

EN 1062-1:2012  G
EN 1062-1:2012  G

33  E3  E3
22  S2  S2

11  V
22

 V
2

 V
 W2  W2

22  A2  A2
00  C C0  C0

0

Фасовка:

Тонується за каталогам
NCS, RAL, Monicolor.
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SF-1 СИЛІКОН-ДЕКОР СИЛІКОН-МОДИФІКОВАНА ФАСАДНА 
ФАРБА

Водна дисперсія силіконово-
го та акрилового полімерів з 
мінеральними наповнювача-
ми, пігментами і функціональ-
ними домішками.
Фасадна силікон-модифіко-

вана фарба призначена для 
первинного та ремонтного 
фарбування міцних цемент-
но-вапняних, вапняних і гіпсо-
вих штукатурок (в т.ч. декора-
тивні штукатурки типу «короїд» і 
«баранець»), бетону, гіпсокар-
тону, МДФ, ДСП, ДВП.
 
*База А – білий, тонується 

тільки в світлі і пастельні ко-
льори. 
База С – прозорий, тільки для 

тонування у темні і насичені 
кольори.

атмосферо-
стійкість - до 8 

років 
висока

паропроникність

професійне 
тонування

водо- та брудо-
відштовхуюча

Склад та застосування Технічні характеристики

*СА

Зовнішній вигляд
пофарбованої 
поверхні

однорідна, 
гладка,

абсолютно 
матова 
плівка

Витрати, мл/м2, від 100-140
Час висихання до 
ступеня 3, при тем-
пературі повітря 
20 ± 2 оС і вологості 
60 ± 5%, не більше, 
годин

2 

Щільність, кг/л 1,40...1,45
Сухий залишок,% 57 
Атмосферостій-
кість, до, років 8

Термін зберігання,
місяців 18

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Температура 
зберігання та тран-
спортування, оС

від+5 до+35

EN 1062-1:2012  G
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Фасовка: відро 14(А) кг, 12(С) кг

Тонується за каталогами Spirit, 
NCS, RAL, Monicolor.
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паропроникність

водо- та брудо-
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Водна дисперсія акрилового 
полімеру з мінеральними напов-
нювачами, пігментами та функ-
ціональними добавками.
Acryl Interior MattLatex призначе-

на для первинного та ремонтно-
го фарбування міцних цемент-
но-вапняних, вапняних і гіпсових 
штукатурок, бетону, гіпсокарто-
ну, МДФ, ДСП, ДВП.
Використовується для фарбу-

вання всередині сухих примі-
щень.
Рекомендується використовува-

ти для фарбування стель та стін 
житлових, торгових, промисло-
вих, складських та інших сухих 
приміщень.
 

Однорідна в’язка маса білого 
кольору.
*База А – біла, тонується тіль-

ки в світлі і пастельні кольори. 
Тонується за каталогами Spirit, 
NCS, RAL, Monicolor.

АI-3 ACRYL INTERIOR MATTLATEX ІНТЕР`ЄРНА ЛАТЕКСНА 
ФАРБА

Склад та застосування Технічні характеристики

висока криюча 
здатність

стійка до миття

    професійне 
тонування

зручна в роботі  

Easy
to use

Ступінь блиску глибоко 
матова

Колір база А білий
Стійкість до стирання, 
клас згідно ISO 13300 3

Площа покриття в 1 шар з 1 
л фарби, м²:
- на поглинаючих по-
верхнях
- на непоглинаючих 
поверхнях

7...8

9...11

Густина, кг/л, близько 1,4

Термостійкість, °С, до 80
Час висихання при тем-
пературі повітря 20 ± 2 °С 
та вологості 60 ± 5%, до 
ступеню 3, год, до

2

Час висихання при тем-
пературі повітря 
20 ± 2 °С та вологості 
60 ± 5%,  максимальна 
міцніть, діб, через

14

Температура основи,  оС від+5 до+30
Температура зберігання 
та транспортування, оС від+5 до+35

Д
С

ТУ  EN
 13300-2012

Зовнішній вигляд

А*

Фасовка: відро 7 кг, 14 кг
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полімеру з мінеральними напов
нювачами, пігментами та функ
ціональними добавками.

на для первинного та ремонтно
го фарбування міцних цемент
но-вапняних, вапняних і гіпсових 
штукатурок, бетону, гіпсокарто
ну, МДФ, ДСП, ДВП.

вання всередині сухих примі
щень.

ти для фарбування стель та стін 
житлових, торгових, промисло
вих, складських та інших сухих 
приміщень.

кольору.

ки в світлі і пастельні кольори. ки в світлі і пастельні кольори. 
Тонується за каталогами Spirit, 
NCS, RAL, Monicolor.

Склад та застосуванняСклад та застосування

Д
С

ТУ  EN
 13300-2012

Фасовка:
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Водна дисперсія акрилового 
полімеру з мінеральними напов-
нювачами, пігментами та функ-
ціональними добавками.
Acryl Interior EcoWhite призначе-

на для первинного та ремонтно-
го фарбування міцних цемент-
но-вапняних, вапняних і гіпсових 
штукатурок, бетону, гіпсокарто-
ну, МДФ, ДСП, ДВП. Використову-
ється для фарбування всередині 
сухих приміщень.
Рекомендується використову-

вати для фарбування стелі жит-
лових, торгових, промислових, 
складських та інших сухих при-
міщень. Можливо використання 
для фарбування стін, які будуть 
піддаватися легким навантажен-
ням.    

Однорідна в’язка маса білого 
кольору.

АI-4 ACRYL INTERIOR ECOWHITE ІНТЕР`ЄРНА АКРИЛОВА 
ФАРБА

Склад та застосування

Зовнішній вигляд

для фарбування 
стелі

глибоко матова

висока криюча 
здатність

висока ступінь 
білизни

Ступінь блиску глибоко 
матова

Колір білий

Стійкість до стирання, 
клас згідно ISO 13300 4

Площа покриття в 1 шар з 1 л 
фарби, м²:
- на поглинаючих по-
верхнях
- на непоглинаючих 
поверхнях

7...8

9...11

Густина, кг/л, близько 1,4

Термостійкість, °С, до 80
Час висихання при 
температурі повітря 20 ± 2 
°С та вологості 60 ± 5%, до 
ступеню 3, год, до

2

Час висихання при тем-
пературі повітря 
20 ± 2 °С та вологості 
60 ± 5%,  максимальна 
міцніть, діб, через

14

Температура основи, оС від+5 до+30
Температура зберігання 
та транспортування, оС від+5 до+35

Д
С

ТУ  EN
 13300-2012

Технічні характеристики

Фасовка: відро 7 кг, 14 кг

 Ф
а

р
б

и інтер’єр
ні
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ГІ-1 АКВА-БАР’ЄР ГІДРОІЗОЛЮЮЧА СУМІШ

Суміш високоактивних міне-
ральних в’яжучих, наповнюва-
чів та модифікаторів європей-
ської якості.
Суміш використовується для 

гідроізоляції міцних жорстких 
бетонних та оштукатурених 
основ, як зовні, так і всередині 
будівель (ванні та душові кімна-
ти, підвали тощо) в умовах пері-
одичного зволоження.

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування

Технічні характеристики

ГІ-1 АКВА-БАР’ЄР ГІДРОІЗОЛЮЮЧА СУМІШ

витримує тиск 
5 м вод. ст.

для нанесення 
вручну

 морозостійка безусадочна

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л:
-при нанесенні 
шпателем
-при нанесенні 
щіткою

5,0...5,5

5,5...6,2

Площа покриття з 
мішка 25 кг (при дво-
шаровому покритті), 
м2 , від...до

3...6

Витрати сухої суміші 
на 1 мм шару, кг/м2, 
від... до 

1,7...1,8

Товщина ізоляційно-
го покриття (мінімум 
2 шари), мм, від...до

2,5...5,0

Придатність розчи-
нової суміші, хв., не 
менше

60

Термін готовності 
після вкладання, діб:
- технологічний 
прохід, штукатурні 
роботи
- вкладання кераміч-
ної плитки

2

5

Границя міцності 
при стиску, МПа, не 
менше

15

Водонепроникність 
за 24 год. у віці 7 діб, 
МПа, не менше

0,05

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура осно-
ви, від...до, оС від+5 до+30

Ц
.1.ГІ1 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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ральних в’яжучих, наповнюва
чів та модифікаторів європей
ської якості.

гідроізоляції міцних жорстких 
бетонних та оштукатурених 
основ, як зовні, так і всередині 
будівель (ванні та душові кімна
ти, підвали тощо) в умовах пері
одичного зволоження.

Фасовка:
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ії

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л:
-при нанесенні 
шпателем
-при нанесенні 
щіткою
Площа покриття з 
мішка 25 кг (при дво
шаровому покритті), 
мішка 25 кг (при дво
шаровому покритті), 
мішка 25 кг (при дво

м

Ц
.1.ГІ1 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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ГІ-3 ГІДРОІЗОЛЮЮЧА ШТУКАТУРКА ДЛЯ КУХОНЬ 
ТА ПРИМІЩЕНЬ З ПЕРІОДИЧНИМ ЗВОЛОЖЕННЯМ

Суміш високоактивних міне-
ральних в’яжучих, наповнюва-
чів та модифікаторів європей-
ської якості.
Суміш використовується для 

гідроізоляції міцних жорстких 
бетонних та оштукатурених ос-
нов всередині будівель (ванні 
та душові кімнати тощо) в умо-
вах періодичного зволоження.

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування

Технічні характеристики

ГІ-3 ГІДРОІЗОЛЮЮЧА ШТУКАТУРКА
ТА ПРИМІЩЕНЬ З ПЕРІОДИЧНИМ ЗВОЛОЖЕННЯМ

наноситься в 
2 шари

витримує 
капілярну вологу

для нанесення 
вручну

безусадочна

5-7 mm

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л:
-при нанесенні шпа-
телем
-при нанесенні 
щіткою

5,25...5,75

6,0...6,5

Площа покриття з 
мішка 25 кг (при дво-
шаровому покритті), 
м2, від

3,5

Витрати сухої суміші 
на 1 мм шару, кг/м2, 
не менше  

1,4...1,5

Товщина ізоляційно-
го покриття (мінімум 
2 шари), мм, від...до

5...7

Придатність розчи-
нової суміші, хв., не 
менше

60

Термін готовності 
після вкладання, діб:
- технологічний 
прохід, штукатурні 
роботи
- вкладання кераміч-
ної плитки

2

7

Границя міцності 
при стиску, МПа, не 
менше

15

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура осно-
ви, від...до, оС від+5 до+30

Ц
.1.Ш

Т-1 Д
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ГІ-4 АКВА-БАР’ЄР ЕЛАСТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА  СУМІШ
(КОМПОНЕНТ 1+2)

Двокомпонентна композиція: 
компонент 1 - суміш високоак-

тивних цементів з мінеральними 
наповнювачами та модифіка-
торами європейської якості; 
компонент 2 - концентрована 

латексна емульсія.
Гідроізоляцію використовують 

для улаштування і ремонту водо-
непроникного шару на твердих 
бетонних, кам’яних і оштукатуре-
них основах як зовні, так і всере-
дині приміщень (ванні та душові 
кімнати, басейни, підвали тощо) 
в умовах як періодичного, так і 
постійного зволоження, а також у 
спорудах (трубопроводи, резер-
вуари). Витримує тиск до 20 м 
вод. ст. з напорної сторони, і до 5 
м вод. ст. з піднапорної сторони.

Фасовка: компонент 1 - мішок 
17,5 кг, компонент 2 - каністра 5 л

Склад та застосування Технічні характеристики

ГІ-4 АКВА-БАР’ЄР ЕЛАСТ
(КОМПОНЕНТ 1+2)

Склад та застосування

компоненти вико-
ристовуються разом

витримує тиск 
20 м вод. ст.

підвищена 
адгезія

 морозостійка

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ 
(КОМПОНЕНТ 1+2)

Співвідношення компо-
нентів (сухий:рідкий) 3,5:1

Товщина ізоляційного 
покриття (2 шари), мм, 
від...до

2,5...3,0

Витрати суміші, кг/м2 
покриття, від...до 4,0...4,5

Площа покриття з комп-
лекта 22,5 кг (при двоша-
ровому покритті) м2 

4,2

Придатність розчинової 
суміші, хв, не менше 120

Термін готовності після 
вкладання, діб:
- технологічний прохід, 
штукатурні роботи      
- укладання керамічної 
плитки

3

5
Водонепроникність за 
24 год, МПа, не менше 0,2

Насипна щільність, кг/л 1,4
Температура основи, 
оС від+5 до+30

П.1.ГІ2 Д
С
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тивних цементів з мінеральними 
наповнювачами та модифіка
торами європейської якості; 

латексна емульсія.

для улаштування і ремонту водо
непроникного шару на твердих 
бетонних, кам’яних і оштукатуре
них основах як зовні, так і всере
дині приміщень (ванні та душові 
кімнати, басейни, підвали тощо) 
в умовах як періодичного, так і 
постійного зволоження, а також у 
спорудах (трубопроводи, резер
вуари). Витримує тиск до 20 м 
вод. ст. з напорної сторони, і до 5 
м вод. ст. з піднапорної сторони.

Фасовка:
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FUGA COLOR СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ МІЖПЛИТОЧНИХ ШВІВ

Полімермінеральна компози-
ція на основі білого цементу 
з пігментами, наповнювачами 
та модифікаторами провідних 
європейських виробників.
Суміш призначена для запо-

внення швів між оздоблюваль-
ними плитками і плитами з 
природних матеріалів, а також 
зі скла, кераміки та бетону як 
на стінах, так і на підлозі, в при-
міщеннях з сухим і вологим ре-
жимом, а також зовні по жор-
сткій основі. 
Використання під напором 

води не передбачено. 
В асортименті 16 кольорів.

Фасовка: пакет 2 кг

Склад та застосування

FUGA COLOR СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ МІЖПЛИТОЧНИХ ШВІВ

водостійка  стійкий колір

тріщиностійка  пластична

Рекомендована 
ширина шва, мм 2...6

Водопотреба на 2 кг 
сухої суміші, л 0,58...0,64

Витрати на 1 м2 
оздобленої поверхні, 
кг, від...до

0,3...0,6

Середня площа 
затирання з 1 мішка 
2 кг сухої суміші 
(при товщині шву 3 
мм), м2

6,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Технічні характеристики

Ц
.1.РШ
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СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ МІЖПЛИТОЧНИХ ШВІВ

від+5 до+30
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FUGA SUPERFLEX  ЕЛАСТИЧНА СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
білого цементу з пігментами, 
наповнювачами та модифі-
каторами провідних європей-
ських виробників.
Суміш використовують для 

заповнення швів між плитками 
зовні та всередині приміщень 
для всіх типів мармуру, моза-
їки, склоблоків, природнього 
та штучного каменю. Рекомен-
дована для заповнення швів у 
міcцях, що піддаються інтен-
сивному впливу води (ванні, 
душові, басейни), на підлогах 
з підігрівом, балконах, тера-
сах та інших конструкціях, що 
піддаються деформації. Має 
бактерицидний ефект.

В асортименті 16 кольорів.

Фасовка: пакет 2 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

для камінів та 
«теплої» підлоги

підвищена 
еластичність

стійка до появи
грибка

водо-, 
морозостійка

Рекомендована ши-
рина шва, мм 2...6

Водопотреба на 2 кг 
сухої суміші, л 0,56..0,62

Витрати на 1 м2 оздо-
бленої поверхні, кг, 
від...до

0,3...0,6

Середня площа зати-
рання з одного відра 
2 кг сухої суміші (при 
товщині шву 3 мм), м2

6,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Експлуатація під 
напором води, 
не раніше, діб

28

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

«теплої» підлоги

Ц
.1.РШ
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FUGA SUPERFLEX

ція на основі високоякісного 
білого цементу з пігментами, 
наповнювачами та модифі
каторами провідних європей
ських виробників.

заповнення швів між плитками 
зовні та всередині приміщень 
для всіх типів мармуру, моза
їки, склоблоків, природнього 
та штучного каменю. Рекомен
дована для заповнення швів у 
міcцях, що піддаються інтен
сивному впливу води (ванні, 
душові, басейни), на підлогах 
з підігрівом, балконах, тера
сах та інших конструкціях, що 
піддаються деформації. Має 
бактерицидний ефект.

В асортименті 16 кольорів.

Фасовка:

Ц
.1.РШ
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ТУ Б.В.2.7-126:2011
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Розчини будівельні

М-75 УНІВЕРСАЛ-МІКС РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ

Суміш традиційних мате-
ріалів високої якості: порт-
ландцемент, кварцевий 
фракціонований пісок, мі-
неральні домішки.
Використовується для отри-

мання мурувальних і штукатур-
них розчинів високої міцності 
(марки 75) для робіт як в примі-
щеннях, так і зовні.

Фасовка: мішок 25 кг

Склад та застосування

штукатурення і 
мурування

марочна 
міцність М75

 водо-, 
морозостійкий

пластичний

Технічні характеристики

М-75 УНІВЕРСАЛ-МІКС 

штукатурення і 

морозостійкий

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,0...4,5

Витрати сухої суміші 
на 1 мм шару, 
кг/м2, від

1,8

Площа штукатурного 
покриття з 1 мішка 
25 кг сухої суміші 
(при товщині шару 10 
мм), м2

1,4

Розрахункова тов-
щина штукатурного/
мурувального шару, 
мм, до

20

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

2

Міцність на стиск, 
МПа, не менше 7,5

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

М
Р2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

Розчини будівельні
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М-100 УНІВЕРСАЛ-МІКС ПЛЮС РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ

Суміш традиційних матеріа-
лів високої якості: портландце-
мент, кварцевий фракціонова-
ний пісок, мінеральні домішки.
Використовується для ремон-

ту тріщин, улаштування стяжок 
(марки 100), також для отри-
мання мурувальних і штукатур-
них розчинів високої міцності 
(марки 100) для робіт як в при-
міщеннях, так і зовні.

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування

ремонт тріщин, 
стяжок (м 100)

штукатурення і 
мурування

 водо-, 
морозостійкий

пластичний

Технічні характеристики

М-100 УНІВЕРСАЛ-МІКС ПЛЮС 

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,0...4,5

Витрати сухої суміші 
на 1 мм шару, 
кг/м2, від

1,8

Площа штукатурного 
покриття з 1 мішка 
25 кг сухої суміші 
(при товщині шару 10 
мм), м2

1,4

Розрахункова тов-
щина штукатурного/
мурувального шару, 
мм, до

20

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

1

Міцність на стиск, 
МПа, не менше 10,0

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

М
Р2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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лів високої якості: портландце
мент, кварцевий фракціонова
ний пісок, мінеральні домішки.

ту тріщин, улаштування стяжок 
(марки 100), також для отри
мання мурувальних і штукатур
них розчинів високої міцності 
(марки 100) для робіт як в при
міщеннях, так і зовні.

Фасовка: 

М
Р2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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ПБ-55 МОНТАЖ-БЛОК КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА
ШПАКЛЮВАННЯ* ГАЗОБЕТОНУ

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів про-
відних європейських виробни-
ків, що сприяють поліпшенню 
механічних властивостей роз-
чину та його адгезії.
Суміш клейова призначена 

для мурування та шпаклюван-
ня* зовнішніх та внутрішніх стін із 
точних за розміром теплоізоляці-
йних бетонів (газо-, пінобетонів). 
Пластичність клейового розчину 
дозволяє до мінімуму зменшити 
товщину швів, що значно змен-
шує вірогідність утворення “міст-
ків холоду”. 
*Можливо застосовувати для 

шпаклювання поверхонь вище-
вказаних пористих блоків з ви-
користанням лугостійкої скло-
сітки.
Фасовка: мішок 25 кг

Склад та застосування

тонкошаровий  на основі сірого 
цементу

водо-,
морозостійкий

запобігає утворен-
ню «містків холоду»

Технічні характеристики

ПБ-55 МОНТАЖ-БЛОК 
ШПАКЛЮВАННЯ* ГАЗОБЕТОНУ

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 5,0...5,5

Витрати сухої суміші 
при товщині шву 3 мм, 
кг/м2, від...до

6,0...7,0

Об’єм мурування 
з мішка 25 кг сухої 
суміші при розмірі 
блоку 600х400х288 та 
товщині шву 
2 мм, м3

1

Відкритий час, хв, не 
менше 10

Час коригування, хв, не 
менше 5

Придатність розчинової 
суміші, годин, не менше 2

Міцність зчеплення з 
основою через 28 діб, 
МПа, не менше

0,3

Границя міцності при 
стиску, МПа, не менше 5,0

Морозостійкість, 
циклів, не менше 50

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1. М

Р2 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011
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МК-20 ДЕКО-МУР КОЛЬОРОВА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ 
КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНЮ

Полімермінеральна компози-
ція на основі портландцемен-
ту, фракціонаваного піску, 
пігментів та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників.
Використовується для отри-

мання мурувальних розчинів ви-
сокої міцності (М-100) для робіт 
як зовні, так і всередині примі-
щень. Призначена для зведення 
фасадів  із цегли лицьової  клін-
керної або керамічної, а також 
силікатної цегли, бутового ка-
меню тощо. Може використо-
вуватись для мурування стін під-
валів та цоколів або заповнення 
швів у кладці. 
Асортимент кольорів: білий, 

чорний, сірий, жовтий, корич-
невий.

Зразки кольорів на стр. 51 

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

стійка до
 висолоутворення товщина шару

 водо-, 
морозостійка

марочна 
міцність 10 МПа

МК-20 ДЕКО-МУР КОЛЬОРОВА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ 
КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНЮ

 висолоутворення

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 4,3...5,0

Витрати сухої суміші на 
1 мм шару, кг/м2, від 1,6

Площа мурування з 
мішка 25 кг сухої су-
міші 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, до

15

Придатність розчинової 
суміші, годин, не менше 2

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

Морозостійкість, ци-
клів, не менше 75

Температура експлуа-
тації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1.М

Р1-М
Р2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

Ро
зч

ин
и 

бу
ді

ве
ль

ні

ція на основі портландцемен
ту, фракціонаваного піску, 
пігментів та модифікаторів 
провідних європейських ви
робників.

мання мурувальних розчинів ви
сокої міцності (М-100) для робіт 
як зовні, так і всередині примі
щень. Призначена для зведення 
фасадів  із цегли лицьової  клін
керної або керамічної, а також 
силікатної цегли, бутового ка
меню тощо. Може використо
вуватись для мурування стін під
валів та цоколів або заповнення 
швів у кладці. 

чорний, сірий, жовтий, корич
невий.

Зразки кольорів на стр. 51 

Фасовка:

Ц
.1.М

Р1-М
Р2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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  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

білий

коричневий

жовтий

під замовлення

під замовлення

під замовлення

сірий

чорний

червоний

Примітка. Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Можливі не-
значні відхилення відтінків кольорів від відтінків наведених у зразках оригінальних кольорів 
або в інших рекламних проспектах.  

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ДЕКО-МУР МК-20

Розчини будівельні
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П-19 ТЕПЛО-ФАСАД КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ 
ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії.
Клейова суміш призначена 

для приклеювання плит утеплю-
вача (пінополістирол та міне-
ральна вата) при зовнішньому 
утепленні будівель і споруд. 
Рекомендовано для багатопо-
верхового та котеджного будів-
ництва. 

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування

для багатоповерхо-
вого будівництва

стійкий 
до зміщення

 водо-, 
морозостійкий паропроникний

П-19 ТЕПЛО-ФАСАД 
ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,5...5,0

Технічні характеристики

Ц
.1. 3К5 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

Витрати сухої суміші,
кг/м2, від 4,5

Площа покриття з 1 
мішка 25 кг сухої су-
міші (нанесення на 
утеплювач зубчастим 
шпателем), м2

6

Відкритий час, хв, не 
менше 20

Максимальна товщи-
на клейового шару, 
мм

10

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

2

Міцність зчеплення з 
плитами утеплювача 
- когезійний розрив 
по утеплювачу, че-
рез, діб тверднення

7

Морозостійкість, 
циклів, не менше 50

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30
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ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви
робників, що сприяють поліп
шенню механічних властивос
тей розчину та його адгезії.

для приклеювання плит утеплю
вача (пінополістирол та міне
ральна вата) при зовнішньому 
утепленні будівель і споруд. 

верхового та котеджного будів
ництва. 

Фасовка: 

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л

Ц
.1. 3К5 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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П-20 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ АРМУЮЧИЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії, 
армований мікроволокном.
Клейова суміш призначена 

для приклеювання плит утеплю-
вача (мінеральна вата, пінопо-
лістирол) при улаштуванні сис-
тем теплоізоляції зовні будівель, 
та для створення гідрозахисно-
го армуючого шару по плитах 
утеплювача (мінеральна вата, 
пінополістирол).

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування

армований 
мікроволокном

високо-
пластичний

водо-,
морозостійкий паропроникний

П-20 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ 
ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

Технічні характеристики
Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 4,5...5,0

Витрати сухої суміші для 
приклеювання, кг/м2 , від 5

Площа покриття з 
1 мішка 25 кг сухої 
суміші, м2:
-нанесення на уте-
плювач смугами, або 
окремими маяками
-виконання армуючого 
шару

4

5

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

2

Максимальна товщина 
клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не 
менше 20

Міцність зчеплення 
з основою, МПа, не 
менше

0,5

Міцність зчеплення з 
плитами утеплювача 
- когезійний розрив по 
утеплювачу, через, діб 
тверднення

7

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура експлуа-
тації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1. 3К5 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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паропроникний

від+5 до+30
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П-21 ТЕПЛО-ФАСАД ПРО АРМУЮЧИЙ АНТИВАНДАЛЬНИЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії, 
армований мікроволокном.
Клейова суміш призначена 

для створення гідрозахисного, 
антивандального армуючого 
шару по плитах утеплювача 
(мінеральна вата, пінополісти-
рол). Рекомендована для при-
клеювання плит утеплювача 
(мінеральної вата) при улашту-
ванні зовнішньої теплової ізоля-
ції будинків і споруд.

Фасовка: мішок 25 кг

Склад та застосування

армований 
мікроволокном

еластичний

підвищена
 міцність

паропроникний

П-21 ТЕПЛО-ФАСАД ПРО
КЛЕЙ ДЛЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА

Технічні характеристики

Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 5,0...6,0

Витрати сухої суміші, 
кг/м2, від:
- для приклеювання
- для влаштування 
армуючого шару

5,5

5,0
Площа покриття з 
1 мішка 25 кг сухої 
суміші, м2::
- нанесення на уте-
плювач смугами, або 
окремими маяками
- виконання армуючо-
го шару

4,0

5,0

Придатність розчино-
вої суміші, годин, не 
менше

2

Час коригування сумі-
ші, хв., не менше 20

Коефіцієнт водопо-
глинання, кг/м2   t05, не 
більше

0,5

Міцність зчеплення 
з основою, МПа, не 
менше

1,5  

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
.1.3К5 ГІ3 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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вироблено завироблено за

Міжнародна система 
управління якістю

ISO 9001:2009

ГА
РА

НТОВАНА ЯКІСТЬ

W

WW.POLIMIN.U
A

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ПО УТЕПЛЕННЮ

СЕРТИФІКОВАНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ 
З ГАРАНТІЄЮ ВІД ВИРОБНИКА

POLIMIN ТЕПЛО-ФАСАД
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1  - Грунтовка глибокопроникна АС-7 УНІВЕРСАЛ-ГРУНТ
2  - Клей для кріплення пінополістиролу: 
      POLIMIN П-19 ТЕПЛО-ФАСАД 
      POLIMIN П-20 ТЕПЛО-ФАСАД «АРМ» 
      POLIMIN П-21 ТЕПЛО-ФАСАД «ПРО»  
3  - Плита утеплювача (пінополістирол)
4  - Дюбель (анкер)
5  - Пластиковий куток 
6  - Клей POLIMIN П-20 ТЕПЛО-ФАСАД «АРМ» 
      Клей POLIMIN П-21 ТЕПЛО-ФАСАД «ПРО»  
7  - Лугостійка склосітка  
8  - Тонуюча грунтовка POLIMIN АС-3 КОНТАКТ-ГРУНТ 
9  - Декоративне оздоблення (на вибір): 
      Мінеральні  штукатурки:
        •ШФ-1 «КОРОЇД» (Ø 2,5 мм)
        •ШФ-5 «КАМІНЦЕВА» (Ø 1,8 мм)
      Силіконові штукатурки:
        • SB-15 «БАРАНЕЦЬ» (Ø 1,5 мм)
        • SK-20 «КОРОЇД»  (Ø 2 мм) 
10- Цокольний профіль

вироблено завироблено за

Міжнародна система 
управління якістю

ISO 9001:2009

  POLIMIN ТЕПЛО-ФАСАД
КОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ
з використанням пінополістирольних плит  

ДСТУ Б В.2.6-36:2008

      Акрилові штукатурки:
        • АВ-15 «БАРАНЕЦЬ» (Ø 1,5 мм)
        • АK-20 «КОРОЇД»  (Ø 2 мм)
      Фарби:
        • акрилова АF-1
        • силіконова SF-1
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1  - Грунтовка глибокопроникна АС-7 УНІВЕРСАЛ-ГРУНТ
2  - Клей для кріплення пінополістиролу: 
      
      
      
3  - Плита утеплювача (пінополістирол)
4  - Дюбель (анкер)
5  - Пластиковий куток 
6  - Клей POLIMIN П-20 ТЕПЛО-ФАСАД «АРМ» 
      Клей 
7  - Лугостійка склосітка
8  - Тонуюча грунтовка POLIMIN АС-3 КОНТАКТ-ГРУНТ 
9  - 
     
        
        
    
        
        
10- Цокольний профіль
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1  - Грунтовка глибокопроникна АС-7 УНІВЕРСАЛ-ГРУНТ
2  - Клей для кріплення мінеральної вати: 
      POLIMIN П-19  ТЕПЛО-ФАСАД
      POLIMIN П-20 ТЕПЛО-ФАСАД «АРМ» 
      POLIMIN П-21 ТЕПЛО-ФАСАД «ПРО»  
3  - Плита утеплювача (мінеральна вата)
4  - Дюбель (анкер)
5  - Пластиковий куток 
6  - Клей POLIMIN П-20 ТЕПЛО-ФАСАД «АРМ» 
      Клей POLIMIN П-21 ТЕПЛО-ФАСАД «ПРО»
7  - Лугостійка склосітка  
8  - Тонуюча грунтовка POLIMIN АС-3 КОНТАКТ-ГРУНТ 
9  - Декоративне оздоблення (на вибір): 
      Мінеральні  штукатурки:
        •ШФ-1 «КОРОЇД» (Ø 2,5 мм)
        •ШФ-5 «КАМІНЦЕВА» (Ø 1,8 мм)
       Силіконові штукатурки:
        • SB-15 «БАРАНЕЦЬ» (Ø 1,5 мм)
        • SK-20 «КОРОЇД»  (Ø 2 мм) 
10- Цокольний профіль

вироблено завироблено за

Міжнародна система 
управління якістю

ISO 9001:2009

  POLIMIN ТЕПЛО-ФАСАД
КОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ
з використанням мінераловатних плит  

ДСТУ Б В.2.6-36:2008

     Фарба:
        • силіконова SF-1
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Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви-
робників, що сприяють поліп-
шенню механічних властивос-
тей розчину та його адгезії. 
Застосовується для забезпе-

чення підвищеного зчеплення 
штукатурних покриттів зі слабо-
поглинаючою основою, а також 
вирівнювання неоднорідності 
поглинаючої здатності отинько-
ваної поверхні. Завдяки високій 
адгезії до мінеральних основ, 
використовується для виконання 
високоякісних  штукатурних ро-
біт по різним міцним поверхням 
(бетон, силікатна цегла) без до-
даткової обробки основи. 
Фасовка: мішок 25 кг

ШЦ-1 ЦЕМЕНТНИЙ ОБРИЗК ЗМІЦНЮЮЧА ШТУКАТУРКА 

Склад та застосування

Технічні характеристики
Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 4,0...5,0

підвищена адгезія 
до основи

тріщиностійка

водо-, 
морозостійка

пластична

Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м2, від 1,5

Площа штукатурення 
з 1 мішка 25 кг сухої 
суміші (товщина шару 
3 мм), м2

5,5

Розрахункова товщина 
штукатурного шару, 
від...до, мм

10...20

Придатність розчинової 
суміші, годин, 
не менше

1

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, МПа, 
не менше

0,6

Границя міцності при 
стиску, МПа, не менше 10,0

Морозостійкість, ци-
клів, не менше 75

Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Паропроник н ість , 
мг/(м∙год∙Па), не 
менше

0,05

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Ц
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ція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів 
провідних європейських ви
робників, що сприяють поліп
шенню механічних властивос
тей розчину та його адгезії. 

чення підвищеного зчеплення 
штукатурних покриттів зі слабо
поглинаючою основою, а також 
вирівнювання неоднорідності 
поглинаючої здатності отинько
ваної поверхні. Завдяки високій 
адгезії до мінеральних основ, 
використовується для виконання 
високоякісних  штукатурних ро
біт по різним міцним поверхням 
(бетон, силікатна цегла) без до
даткової обробки основи. 
Фасовка:

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л

Ц
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ШБ-7 ФАСАД-ДЕКОР  СУПЕРТОНКА БІЛА ЦЕМЕНТНА
 ШПАКЛІВКА (ШАР ВІД 0,5 ДО 3 ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі білого цементу з 
мікронаповнювачами та моди-
фікаторами провідних євро-
пейських виробників, що спри-
яють поліпшенню механічних 
властивостей розчину та його 
адгезії.
Суміш використовується для 

фінішного вирівнювання бе-
тонних або оштукатурених 
поверхней під наступне оздо-
блення як зовні, так і всередині 
приміщень, переважно воло-
гих. Дозволяє отримати гладку 
естетичну поверхню. Може ви-
користовуватись для реставра-
ційних робіт. 

Фасовка: мішок  25 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

ШБ-7 ФАСАД-ДЕКОР  СУПЕРТОНКА БІЛА ЦЕМЕНТНА
 ШПАКЛІВКА (ШАР ВІД 0,5 ДО 3 

легко
 шліфується

тріщиностійка

водо-, 
морозостійка

пластична

Колір білий
Водопотреба на 
мішок 25 кг, л 8,5...9,5

Витрати сухої суміші 
на 1 мм шару, кг/м2, 
не менше  

1,35

Міцність зчеплення 
з основою, МПа, не 
менше

0,5

Площа шпаклю-
вання з 1 мішка 25 
кг сухої суміші (при 
товщині шару 1мм), 
м2

18,0

Придатність розчи-
нової суміші, год., не 
менше

1

Морозостійкість, 
циклів, не менше 75
Температура 
експлуатації, °С -30...+70

Розрахункова тов-
щина шару, до, мм 3

Температура осно-
ви,  оС від+5 до+30

Ц
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Мінеральна композиція на 
основі високоактивного гід-
ратного вапна та карбонатних 
наповнювачів.
Застосовується для виконання 

високоякісних штукатурних ро-
біт на різноманітних мінераль-
них поверхнях (бетон, цегла, 
пінобетон, старі штукатурки) 
всередині приміщень та зов-
ні для штукатурення стін, які 
захищені від систематичного 
зволоження. Рекомендована 
для традиційного ручного та 
машинного нанесення. Після 
тужавлення є міцною основою 
для вапняних чи гіпсових шпа-
клівок та фарбування. Завдяки 
підсушуючим властивостям 
вапна незамінна при штукату-
ренні житлових кімнат, кухонь, 
санвузлів, підвалів тощо.

Фасовка: мішок 23 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

Водопотреба на 23 кг 
сухої суміші, л 6,5...7,2

Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м2, 
від ... до

1,0...1,4

Площа штукатурення 
з 1 мішка 23 кг сухої 
суміші (товщина шару 
5 мм), м2

4,0

Товщина шару за одне 
проходження, від..до, мм 3...15

Придатність розчинової 
суміші в закритій єм-
кості, годин, не менше

24

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, МПа, 
не менше

0,1

Границя міцності при 
стиску, МПа, не менше 0,5

Паропроникність 
мг/м∙год∙Па, не менше 0,05

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

тріщиностійка, армо-
вана мікроволокном

для ручного та ма-
шинного нанесення

паропроникна пластична

ШВ-10 ЕКО-ШТУК СТАРТОВА ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА  

В.1/2. Ш
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основі високоактивного гід
ратного вапна та карбонатних 
наповнювачів.

високоякісних штукатурних ро
біт на різноманітних мінераль
них поверхнях (бетон, цегла, 
пінобетон, старі штукатурки) 
всередині приміщень та зов
ні для штукатурення стін, які 
захищені від систематичного 
зволоження. Рекомендована 
для традиційного ручного та 
машинного нанесення. Після 
тужавлення є міцною основою 
для вапняних чи гіпсових шпа
клівок та фарбування. Завдяки 
підсушуючим властивостям 
вапна незамінна при штукату
ренні житлових кімнат, кухонь, 
санвузлів, підвалів тощо.

Фасовка:

В.1/2. Ш
Т6   Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011
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ШВ-20 ЕКО-ШТУК ФІНІШНА ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА  

Мінеральна композиція на ос-
нові високоактивного гідратного 
вапна та карбонатних наповню-
вачів.
Застосовується для виконання 

високоякісних штукатурних робіт 
на різноманітних мінеральних 
поверхнях (бетон, цегла, пінобе-
тон, старі штукатурки) всередині 
приміщень та зовні для штукату-
рення стін, які захищені від систе-
матичного зволоження. Рекомен-
дована для традиційного ручного 
та машинного нанесення. Після 
затирання войлочною та/або губ-
чатою терками являє собою осно-
ву під фарбування чи оздоблення 
шпалерами. Після тужавлення 
необробленої штукатурки мож-
ливе ї ї шпаклювання вапняними 
чи гіпсовими ультратонкими шпа-
клівками. Завдяки підсушуючим 
властивостям вапна незамінна 
при штукатуренні житлових кімнат, 
кухонь, санвузлів, підвалів тощо.

Фасовка: мішок  23 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

Водопотреба на 23 кг 
сухої суміші, л 5,7...7,0

Витрати сухої суміші 
на 1мм шару, кг/м2, 
від ... до

1,0...1,4

Площа штукатурення 
з 1 мішка 23 кг сухої 
суміші (товщина 
шару 3 мм), м2

6,0

Товщина шару за 
одне проходження, 
від..до, мм 

2...15

Придатність розчино-
вої суміші в закритій 
ємкості, годин, не 
менше

24

Міцність зчеплення 
з основою в повітря-
но-сухих умовах, 
МПа, не менше

0,1

Границя міцності 
при стиску, МПа, не 
менше

0,5

Паропроникність 
мг/м∙год∙Па, не менше 0,05

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

тріщиностійка, армо-
вана мікроволокном

для ручного та ма-
шинного нанесення

паропроникна пластична
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ПП-2 ПІДЛОГА ПРОФІ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 
ПОКРИТТІВ  У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ (ШАР 3-15 ММ)

 Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісних мінераль-
них в’яжучих і модифікаторів про-
відних  європейських виробників.  
 Суміш використовують для фініш-
ного вирівнювання та влаштування 
покриттів підлоги в складах, підва-
лах, заводських цехах, майстер-
нях; в сухих та вологих умовах екс-
плуатації при підвищених вимогах 
до міцності та зносостійкості. До-
пускається рух автотранспорту 
та погрузчиків на пневматичному 
ходу. Може застосовуватися для 
ремонту бетонних, цементно-пі-
щаних та кам’яних основ підлоги, 
сходових маршів, тощо. Можливе 
фарбування готової поверхні фар-
бами для бетону або колеровка 
розчинової (або сухої) суміші лу-
гостікими пігментами.

Фасовка: мішок 25 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

ПОКРИТТІВ  У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ (ШАР 3-15 ММ)

марочна 
міцність М 300

самовирівнююча

водо-, 
морозостійка

зносостійка

Водопотреба на мішок 
25 кг, л 4,2...5,5
Рекомендована товщина 
підлоги, від...до, мм 3...15
Площа покриття з мішка 
25 кг сухої суміші (товщи-
на шару 3 мм), м2

4,0

Витрати сухої суміші 
кг/м2 1мм, від 1,8

 Придатність розчинової 
суміші, хв, не менше 20

Термін готовності після 
вкладання:
 - технологічний прохід, год
 - нанесення покриттів з 
клеями на водній основі
(вкладання керамічної 
плитки, тощо), діб
 - те ж (в т.ч. фарбування, 
вкладання паркету), клеями 
на органічній основі - після 
досягнення розрахункової
вологості та міцності, але не 
раніше, діб

36

3

4
Границя міцності розчину 
при стиску у віці 3/28 діб, 
МПа, не менше

10/30

Температура основи, оС від+5 до+30

Ц
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 Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісних мінераль
них в’яжучих і модифікаторів про
відних  європейських виробників.  
 Суміш використовують для фініш
ного вирівнювання та влаштування 
покриттів підлоги в складах, підва
лах, заводських цехах, майстер
нях; в сухих та вологих умовах екс
плуатації при підвищених вимогах 
до міцності та зносостійкості. До
пускається рух автотранспорту 
та погрузчиків на пневматичному 
ходу. Може застосовуватися для 
ремонту бетонних, цементно-пі
щаних та кам’яних основ підлоги, 
сходових маршів, тощо. Можливе 
фарбування готової поверхні фар
бами для бетону або колеровка 
розчинової (або сухої) суміші лу
гостікими пігментами.

Фасовка:
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ТП-5 ТЕПЛА ПІДЛОГА ГІПСОВА САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ
З ЕФЕКТОМ «ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ (ШАР 3-80 ММ)

Полімермінеральна компози-
ція на основі високоякісного гі-
псу і модифікаторів провідних 
європейських виробників.
Суміш призначена для влаш-

тування вирівнюючого прошар-
ку по мінеральним поверхням 
під фінішні покриття (лінолеум, 
паркет, ламінат, керамічна 
плитка та ін.) всередині примі-
щень із сухим режимом екс-
плуатації, шаром не менше 3 
мм. Може застосовуватися при 
влаштуванні теплої підлоги для 
заливання обігрівальних еле-
ментів. При влаштуванні плава-
ючих стяжок в складі систем те-
плозвукоізоляції товщина шару 
повинна бути не менше  40 мм. 
Придатна для машинного на-
несення.

Фасовка: мішок 20 кг

Склад та застосування Технічні характеристики

З ЕФЕКТОМ «ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ (ШАР 3-80 

марочна 
міцність М 150

для «теплих» 
підлог

стійка до усадки тріщиностійка

Водопотреба на 25 кг 
сухої суміші, л 3,0...4,4
Рекомендована 
товщина підлоги , мм, 
від...до

3...80

Площа покриття з 
мішка 20 кг сухої 
суміші (товщина шару 
3 мм), м2

4,0

Витрати сухої суміші 
 кг/м2∙1мм, від 1,8
 Придатність розчинової 
суміші, хв., не менше 20
Термін готовності після 
вкладання:
- до технологічного 
проходу, год
- нанесення покриттів 
з клеями на водній 
основі
(вкладання керамічної 
плитки, тощо), діб
- те ж (в т.ч. фарбуван-
ня, вкладання паркету), 
клеями на органічній 
основі - після досяг-
нення розрахункової 
вологості та міцності, 
але не раніше, діб

8

7

10

Границя міцності роз-
чину при стиску у віці 
28 діб, МПа, не менше,

15

Температура осно-
ви, оС від+5 до+30

Г.2. ПР1 Д
С

ТУ Б.В.2.7-126:2011 М
а

тер
іа

ли для під за
м

о
влення
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вироблено завироблено за

Міжнародна система 
управління якістю

ISO 9001:2009

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Продукція «Polimin» має багато відзнак за якість (Вища 
проба, Вибір року, Фаворіти успіху та ін.), одними з остан-
ніх є диплом переможця Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції «100 кращих товарів України» та Національний 
сертифікат «Лідер галузі» за основним видом діяльності. 
З 2003 року виробництво сухих будівельних сумішей 

«Polimin» сертифікується за міжнародною системою 
якості ISO-9001. 

Суміші «Polimin» є першими українськими сумішами, 
що отримали сертифікат СЕ та з 2015 року з успіхом 
експортуються до країн Європи.


