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КАТАЛОГ
 ПРОДУКЦІЇ



Правильно підготовлена основа, як і ґрунтування 
поверхні відповідним типом розчину – обов’язкова 
вимога довговічної експлуатації всіх конструктивних 
вузлів. Під брендом Polimin пропонуються універсальні, 
глибокопроникні та адгезійні ґрунти типу 
бетонконтакт високої якості.



М
АТ

ЕР
ІА

Л
И

 Д
Л

Я
П

ІД
ГО

ТО
В

К
И

 О
С

Н
О

В
И

 
8

АДГЕЗІЙНА ҐРУНТ-ФАРБА
АС-3 QUARTZ PRIMER

Р1.ПАД БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами і функціональними домішками. Го-
това до використання. Не містить алкілфенолетоксилатів. Допу-
стимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для створення контактно-адгезій-
ного шару по бетонних, цементно-вапняних, вапняних та гіпсо-
вих штукатурках, гіпсокартону, перед нанесенням штукатурок, 
шпаклівок, зокрема декоративних, структурних фарб всередині 
та зовні приміщення. Використовується при первинному та ре-
монтному оздобленні стін, стель і фасадів з високим та помірним 
експлуатаційним навантаженням (всередині й зовні житлових, 
торгових, промислових, складських та інших приміщень) згідно 
з інструкцією із застосування. Рекомендується для консервації 
фасадів на зимовий період. Допускається тонування ґрунтовки в 
бажаний колір з використанням лугостійких пігментів.  За потре-
би можна розбавити водою до 5%. Рекомендовано використову-
вати в системах утеплення з такими продуктами, як Polimin АB-
15, Polimin ASF-1, Polimin АK-20, Polimin MOSAIC DECOR, Polimin 
ШФ-1, ШФ-3, ШФ-5.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ.  При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, очищенною від пилу й бруду, особливо від жирів і ма-
стил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення.

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ретель-
но перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С 
до +30 °С. Грунтовку наносять однорідним рівним шаром. Від-
носна вологість повітря — не більше 80 %. Вологість оброблюва-
ної поверхні — не вище 4 %. Уникати протягів і прямих сонячних 
променів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Інструмент очищують і промивають во дою од-
разу після проведення робіт, не допускаючи його висихання. Не 
призначено для застосування як самостійне кінцеве покриття. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування, попадання 
сонячних променів! Адгезійну ґрунт-фарбу зберігають і транс-
портують за температури +5 °С…+30 °С у герметично закрито-
му пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати 
виготовлення, зазначеної на пакуванні.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Ґрунтовка не загрожує здоров’ю 
за нормальних умов використання. Під час роботи користуйтеся 
спецодягом, рукавицями й окулярами. У разі потрапляння ґрун-
ту на шкіру ретельно змийте водою, а в очі — промийте водою і 
проконсультуйтеся з лікарем. Не виливайте в каналізацію, водо-
йми або на ґрунт. Рідкі залишки передайте в місце збору відходів. 
Порожню тару й сухі залишки утилізуйте як будівельне сміття.

Колір білий

Час висихання*, год, від...до 4...6

Густина, кг/л 1,5...1,6
Витрати ґрунтовки, кг/м2, від ... до 0,2...0,5

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

- 15 кг, м2
17,5
35,0

Фактичний вміст ЛОС, g/L  < 15  

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТВОРЮЄ 
АДГЕЗІЙНИЙ ШАР

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНА

ЗМІЦНЮЄ 
ОСНОВУ

ФАСУВАННЯ: 

7,5 / 15  кг

      
    

    
  П

ар

опроникна

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 4-6 годин
при температурі  повітря 5 °С  та вологості 80 ± 5 % – 24 години

Продукти АС-3 та SC-3  тонуються за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor. 
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ҐРУНТ-ФАРБА 
НА СИЛІКОНОВІЙ ОСНОВІ

SС-3 SILICONE QUARTZ PRIMER

Р1.ПАД БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

ФАСУВАННЯ:

7,5/ 15  кг

СКЛАД. Водна дисперсія силиконового полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами й функціональними домішками. Го-
това до використання. Не містить алкілфенолетоксилатів. Допу-
стимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для обробки й зміцнення бетон-
них основ, цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, 
гіпсокартону, перед  нанесенням силіконових штукатурок, шпа-
клівок, зокрема декоративних, структурних, силіконових фарб 
всередині й зовні приміщень. Використовується при первинній та 
ремонтній обробці стін, стель і фасадів з високими та помірними 
експлуатаційними навантаженням (всередині й зовні житлових, 
торгових,  промислових, складських та інших приміщень) згідно 
з інструкцією із застосування. Можна використовувати як само-
стійне покриття для тимчасової консервації фасадних поверхонь 
на зимовий період. Рекомендовано використовувати в системах 
утеплення з такими продуктами, як Polimin SB-15, Polimin SK-20, 
Polimin SSB-15, Polimin  ШФ-1, Polimin ШФ-3, Polimin ШФ-5.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, очищенною від пилу й бруду, особливо від жирів і ма-
стил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил.  

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення. 

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ретельно 
перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С до 
+30 °С. Грунтовку наносять однорідним рівним шаром. Віднос-
на вологість повітря — не більше 80 %. Вологість оброблюваної 
поверхні — не вище 4%. Уникати протягів, впливу вітру й прямих 
сонячних  променів. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Інструмент очищують і промивають во дою од-
разу після проведення робіт, не допускаючи його висихання. Не 
призначено для застосування як самостійне кінцеве покриття. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування, попадан-
ня сонячних променів! Ґрунтовку зберігають за температури 
+5°С…+30°С у герметично закритому пакуванні виробника. 
Термін зберігання — 18 місяців з дати виготовлення, зазначеної 
на пакуванні.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Ґрунтовка не загрожує здоров’ю 
за нормальних умов використання. Під час роботи користуйтеся 
спецодягом, рукавицями та окулярами. У разі потрапляння ґрунту 
на шкіру ретельно змийте водою, а в очі — промийте водою і про-
консультуйтеся з лікарем.  Не виливати в каналізацію, водойми або 
на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню 
тару й сухі залишки утилізувати як будівельне сміття.

Колір білий
Час висихання*, год, від...до 4...6
Густина, кг/л 1,5...1,6
Витрати ґрунтовки, кг/м2, від ... до 0,2...0,5
Середня площа покриття з одного відра:
- 7,5 кг, м2

- 15 кг, м2
17,5
35,0

Фактичний вміст ЛОС, g/L < 15  
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТВОРЮЄ 
АДГЕЗІЙНИЙ ШАР

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНА

ЗМІЦНЮЄ 
ОСНОВУ

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 4-6 годин
при температурі  повітря 5 °С  та вологості 80 ± 5 % – 24 години

     
    

Ви
со

ка паропроникність
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АДГЕЗІЙНА ҐРУТОВКА ДЛЯ 
ГЛАДКИХ ТА ЩІЛЬНИХ ОСНОВ

АС-4 BETON CONTACT

Р1.ПАД РОЖЕВА ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральним 
наповнювачем, пігментами та функціональними домішками. Го-
това до використання. Не містить алкілфенолетоксилатів. Допу-
стимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ.  Ґрунтовка призначена для нанесення на глад-
кі та щільні  поверхні (бетон, кахель, скло), а також для підготовки 
цементних, цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартону,  ДСП 
та ДВП, перед нанесенням штукатурок, зокрема декоративних, 
шпаклівок, структурних фарб і плиткових клеїв. Використовуєть-
ся для первинної та ремонтної обробки стін, стель і фасадів з 
високими та помірними експлуатаційними навантаженнями 
всередині і зовні житлових, торговельних, складських та інших 
приміщень. Може використовуватися як самостійне покриття 
для тимчасової консервації фасадних поверхонь на зимовий 
період. За потреби можна розбавити водою до 5%.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ.  При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, очищенною від пилу й бруду, особливо від жирів і ма-
стил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил. 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення. 

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ.  Перед використан ням ґрунтовку ретель-
но перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С 
до +30 °С. Грунтовку наносять однорідним рівним шаром. Від-
носна вологість повітря — не більше 80 %. Вологість поверхні, 
що обробляється — не вище 4 %. Уникати протягів, дії вітру та 
прямих сонячних променів. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ.  Інструмент очищують і промивають во дою од-
разу після проведення робіт, не допускаючи його висихання. Не 
призначено для застосування як самостійне кінцеве покриття. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Зберігати 
за температури +5 °С…+30 °С у герметично закритому паку-
ванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виготов-
лення, зазначеної на пакуванні.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Ґрунтовка не загрожує здо-
ров’ю за нормальних умовах використання. Під час роботи кори-
стуйтеся спецодягом, рукавицями, окулярами. У разі потраплян-
ня ґрунту на шкіру ретельно змийте водою, а в очі — промийте 
водою і проконсультуйтеся з лікарем. Не виливати в каналізацію, 
водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору від-
ходів. Порожню тару й сухі залишки утилізувати як будівельне 
сміття.

Колір рожевий

Час висихання*, год, від...до 4...6
Густина, кг/л 1,5...1,6
Витрати ґрунтовки, кг/м2, (залежно від типу основи) 0,4...0,6
Середня площа покриття з одного відра:
- 7,5 кг, м2

- 15 кг, м2
17,5
35,0

Фактичний вміст ЛОС, g/L < 20 
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ: 

7,5 / 15  кг

СТВОРЮЄ 
АДГЕЗІЙНИЙ ШАР

ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНА

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ МЕТО-
ДОМ «ПЛИТКА ПО ПЛИТЦІ»

СТВОРЮЄ АДГЕЗІЙНИЙ 
ШАР НА ЩІЛЬНИХ ОСНОВАХ

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 4-6 годин
при температурі  повітря 5 °С  та вологості 80 ± 5 % – 24 години
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ДЛЯ ОСНОВ З ПІДВИЩЕНИМ
ВОДОПОГЛИНАННЯМ

АС-5 SUPER PRIMER

Р1.П 3К  ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру з мо-
дифікуючими домішками. Готова до використання. Не містить 
алкілфенолетоксилатів. Допу стимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія 
A/h, Директива 2004/42/СЕ). 

ЗАСТОСУВАННЯ. Ґрунтовка призначена для укріплення верх-
нього шару, зменшення водопоглинання слабких та пористих  
основ (газобетон, пінобетон та ін.), а також для покращення 
зчеплення основи з наступними шарами покриття перед вико-
нанням різних видів опоряджувальних та оздоблювальних робіт 
(влаштування теплоізоляції та підлог, штукатуренням, облицю-
ванням плиткою, шпаклюванням, фарбуванням, приклеюванням 
шпалер та ін.). 

Використовують ґрунт при підготовці стін, стель, фасадів все-
редині і зовні житлових, торгових, промислових, складських та 
інших приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа по-
винна бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо від жирів 
і мастил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил. 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення. 

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ретель-
но перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С 

до +30 °С.  Ґрунтовку наносять однорідним рівним шаром.  По-
ристі основи (пінобетон, газобетон) обробляють двічі. Перший 
раз ґрунт розбавляють водою у співвідношенні 1:1, наносять і 
чекають до повного вбирання. Другий раз використовують ґрун-
товку в чистому вигляді.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Кількість ґрунтовки вибирають так, щоб 
вона повністю ввійшла в матеріал, не утворюючи суцільної 
плівки. Інструмент очищають і промивають водою одразу 
після виконання робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Ґрунтовку зберігають за температури 
+5...+30 °С у пакуванні виробника. Не допускати заморожу-
вання, попадання сонячних променів!  Ємність має бути щільно 
закритою, щоб запобігти випаровуванню летких компонентів й 
утворенню плівки на поверхні рідини. При дотриманні цих умов 
гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення 
(вказана на пакуванні).

Колір у рідкому стані: 
Колір після висихання:

молочно-білий 
прозорий

Час висихання*, год, від...до 2...4

Густина, кг/л, близько 1,01

Витрати ґрунтовки, л/м2 0,1...0,2

Середня площа покриття з каністри:     
 - 5 л, м2

 -10 л, м2
35,0
70,0

Фактичний вміст ЛОС, g/L < 15

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ЗМЕНШУЄ 
ВОДОПОГЛИНАННЯ

ПІДВИЩЕНА 
ПРОНИКАЮЧА ЗДАТНІСТЬ 

ЗМІЦНЮЄ 
ОСНОВУ

STOP

Для
 бу

дь
-як

ого виду облицю
вальних плит

ФАСУВАННЯ: 

5/10 л

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 2-4 годин
при зниженні температури  час збільшується

ВИД ОСНОВИ

цементно-піщані стяжки

+традиційні штукатурки

стіни з керамічних, силікатних блоків, цегли, 
піно-, газобетон
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ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА ҐРУНТОВКА

АС-5 SUPER PRIMER
YELLOW INDICATOR
Р1.П 3К  ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру з ко-
льоровим індикатором. Готова до використання. Не містить ал-
кілфенолетоксилатів. Допустимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія 
A/h, Директива 2004/42/СЕ). 

ЗАСТОСУВАННЯ. Ґрунтовка призначена для укріплення верх-
нього шару, зменшення водопоглинання слабких та пористих  
основ (газобетон, пінобетон та ін.), а також для покращення 
зчеплення основи з наступними шарами покриття перед вико-
нанням різних видів опоряджувальних та оздоблювальних робіт 
(влаштування теплоізоляції та підлог, штукатуренням, облицю-
ванням плиткою).

Використовують ґрунт при підготовці стін, стель, фасадів все-
редині і зовні житлових, торгових, промислових, складських та 
інших приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа 
по винна бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо від 
жирів і мастил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилу-
чають пил.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення.

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ретель-
но перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С до 
+30 °С. Грунтовку наносять однорідним рівним шаром. Залежно 
від стану поверхні, ґрунтовка може наноситися в один або два 

шари. При нанесенні ґрунтовки в два шари, для першого шару 
може застосовуватися ґрунтовка більш низької концентрації. 

Друге ґрунтування провести нерозбавленою ґрунтовкою не 
раніше ніж через 24 години. Роботу виконують при темпера-
турі від +5 °С до +30 °С.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Кількість ґрунту вибирають так, щоб вона 
повністю ввійшла в матеріал, не утворюючи суцільної плівки. Ін-
струмент очищають і промивають водою одразу після виконання 
робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Ґрунтовку зберігають при температурі 
+5...+30 °С в герметичній тарі виробника. Не допускати заморо-
жування, попадання сонячних променів!   Термін зберігання – 
12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці). 

Колір жовтий
Час висихання*, год 2...4
Густина кг/л 1,01...1,02
Витрати ґрунтовки, л/м2, від...до 0,1...0,2
Середня площа покриття з каністри     
 - 5 л, м2

 - 10 л, м2
35
70

Фактичний вміст ЛОС, g/L < 15 
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ЗМЕНШУЄ 
ВОДОПОГЛИНАННЯ

ПІДВИЩЕНА 
ПРОНИКАЮЧА ЗДАТНІСТЬ 

ЗМІЦНЮЄ 
ОСНОВУ

STOP

М
іст

ит
ь і

нд

икатор для контролю нанесення
ВИД ОСНОВИ

цементно-піщані стяжки

+традиційні штукатурки

стіни з керамічних, силікатних блоків, цегли, 
піно-, газобетон

ФАСУВАННЯ: 

5 / 10  л

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 2-4 годин
при зниженні температури  час збільшується
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КОНЦЕНТРАТ ҐРУНТУ

АС-5 CONCENTRATE 
YELLOW INDICATOR
P1.П ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ФАСУВАННЯ: 

1 л

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру з ко-
льоровим індикатором. Не містить алкілфенолетоксилатів. Вико-
ристовується в розведеному стані.  Допу стимий вміст ЛОС < 30 
g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ. Концентрат ґрунту призначений для оброб-
ки цементно-вапняних, вапняних, гіпсових штукатурок та інших, 
слабких основ і основ з великим водопоглинанням, з метою змі-
цнення і запобігання швидкій віддачі води зі свіжої розчинової 
суміші. Розведений концентрат ґрунтовки використовують під 
час підготовки стін, стель, фасадів усередині й зовні житлових, 
торгових, промислових, складських та інших приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа 
по винна бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо від 
жирів і мастил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилу-
чають пил. 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення. 

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням концентрат ґрунту 
розводять чистою водою у необхідній концентрації (максималь-
но 1:10) та ретельно перемішують протягом 2-3 хв. Пропорція 
розведення залежить від виду, стану основи й водопоглинання 
поверхні, а також виду робіт.  Роботу виконують при темпера-
турі від +5 °С до +30 °С.  Грунтовку наносять однорідним рівним 
шаром. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Кількість ґрунту вибирають так, щоб вона 
повністю ввійшла в матеріал, не утворюючи суцільної плівки. Ін-
струмент очищають і промивають водою одразу після виконання 
робіт. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування, попадан-
ня сонячних променів!  Концентрат зберігають при темпера-
турі +5...+30 °С у герметичній тарі виробника. Термін зберігання 
– 12 місяців з дати виготовлення. 

Колір жовтий
Час висихання*, год 2...4
Розчинник вода
Густина, кг/л 1,01...1,05

Витрати ґрунта у розведеному стані, кг 0,1...0,3

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

Пропорції розведення (концентрат : вода), л 1:10

ВИД ОСНОВИ

цементно-піщані стяжки

+традиційні штукатурки

стіни з керамічних, силікатних блоків, цегли, 
піно-, газобетон

Пропорції для розведення: Пропорція

- піно-, газо-, керамзитобетон

1:10- штукатурка, стяжка

- цегляна кладка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕ МІСТИТЬ ОРГАНІЧНИХ 
РОЗЧИННИКІВ

ВИРІВНЮЄ 
ПОГЛИНАЮЧУ ЗДАТНІСТЬ

ЗМІЦНЮЄ 
ПІДКЛАДКУ

СТВОРЮЄ 
КОНТАКТНИЙ ШАР

М
іст

ит
ь і

нд

икатор для контролю нанесення

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 2-4 годин
при зниженні температури  час збільшується
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СИЛІКОНОВА ГЛИБОКОПРОНИКНА 
 ҐРУНТОВКА

SC-7 SILICONE PRIMER

P1.П ЗК ДСТУ БВ.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру та 
силіконової домішки. Не містить алкілфенолетоксилатів. Гото-
ва до використання.  Допу стимий вміст ЛОС < 30 g/L (кате-
горія A/h, Директива 2004/42/СЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ. Ґрунтовка використовується для ґрунту-
вання слабких, сильнопоглинаючих основ або інших міне-
ральних основ всередені й зовні житлових, торго вих, промис-
лових, складських та інших приміщень,  з метою зменшення 
чи вирівнювання водопоглинаючої здатності та покращення 
зчеплення між основою та наступним покриттям, перед вико-
нанням різних видів опоряджувальних та оздоблювальних робіт 
(влаштування теплоізоляції та підлог, штукатуренням, облицю-
ванням плиткою, шпаклюванням, фарбуванням, приклеюванням 
шпалер та ін.). При ґрунтуванні поверхні для подальшого фарб-
ування залежно від поглинаючої здатності ґрунтовку рекомен-
дується розбавити на 10-40% чистою водою.

ПІДГОТОВА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа 
по винна бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо від 
жирів і мастил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно ви-
лучають пил. 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилю-
вач для нанесення. 

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ре-

Колір у рідкому стані: 
Колір після висихання:

молочно-білий 
прозорий

Час висихання*, год 2...4
Густина кг/л 1,01...1,02
Витрати ґрунтовки, л/м2, від...до 0,1...0,2
Середня площа покриття з каністри     
 - 5 л, м2

 - 10 л, м2
16
33

Фактичний вміст ЛОС, г/л < 15
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІД ШПАЛЕРИ  
ТА ФАРБУВАННЯ

ВИСОКА 
 ПАРОПРОНИКНІСТЬ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
ТА  ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІД ШТУКАТУРКУ,
СТЯЖКУ ТА ПЛИТКУ

Ви
со

кий сухий залиш
ок

ФАСУВАННЯ: 

5 / 10  л

* при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 % – 2-4
при зниженні температури  – час збільшується

тельно перемішують. Роботу виконують при температурі 
від +5 °С до +30 °С. Грунтовку наносять однорідним рівним 
шаром. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Кількість ґрунтовки вибирають так, щоб вона 
повністю ввійшла в матеріал, не утворюючи суцільної плівки. 
Інструмент очищають і промивають водою одразу після вико-
нання робіт. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування, попадан-
ня сонячних променів!  Ґрунтовку зберігають за температу-
ри +5...+30 °С в герметичній тарі виробника. Термін збері-
гання – 12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці). 

ПОРАДА ВІД СПЕЦІАЛІСТА
POLI
MАN

 

РЕКОМЕНДОВАНО 
ВИКОРИСТАННЯ З

МАТЕРІАЛАМИ
POLIMIN 

6%<



СИЛІКОНОВА
ГЛИБОКОПРОНИКНА 

ҐРУНТОВКА

SC-7

НОВИНКА

• ВИРІВНЮЄ ПОГЛИНАЮЧУ ЗДАТНІСТЬ    
• ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШТУКАТУРОК ТА ОСНОВ
• РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ НІВЕЛІР-ПІДЛОГ

• ВИСОКА ПАРОПРОНИКНІСТЬ    
• ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ
• ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Універсальна ґрунтовка, яка стає незамінною 
тоді, коли йдеться про системи з високим 
водопоглинанням, де особливо важливою є 
паропроникність.
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ГЛИБОКОПРОНИКНА ҐРУНТОВКА
АС-7 УНІВЕРСАЛ-ҐРУНТ

Р1.П 3К  ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру. Готова 
до використання. Не містить алкілфенолетоксилатів.  Допу стимий 
вміст ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується для ґрунтування слабких, 
сильнопоглинаю чих основ або інших мінеральних основ з ме-
тою зменшення чи вирівнювання водопоглинаючої здатності та 
покращення зче плення між основою та наступним покриттям, 
перед виконанням різних видів опоряджувальних та оздоблю-
вальних робіт (влаштування теплоізоляції та підлог, штукатурен-
ням, облицюванням плиткою, шпаклюванням, фарбуванням, при-
клеюванням шпалер та ін.). 

Використовують ґрунт при підготовці стін, стель, фасадів все-
редині і зовні житлових, торгових, промислових, складських та 
інших приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо від жирів і ма-
стил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ.  Малярна щітка, валик, макловиця,  
розпилювач для нанесення.

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ретель-

но перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С 
до +30 °С.  Грунтовку наносять однорідним рівним шаром. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ.  Кількість ґрунтовки вибирають таким чином, 
щоб вона повністю ввійшла в матеріал, не утворюючи суцільної 
плівки. Інструмент очищують і промивають водою одразу після 
виконання робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування, попадан-
ня сонячних променів!  Ґрунтовку зберігають за температури 
+5...+30 °С у пакуванні виробника. Ємність має бути щільно 
закритою, щоб запобігти випа ровуванню летких компонентів й 
утворенню плівки на поверхні рідини. При дотриманні цих умов 
гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення 
(вказана на пакуванні). 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Ґрунтовка не загрожує здо-
ров’ю за нормальних умов використання. Під час роботи ви-
користовуйте спецодяг, рукавиці, окуляри. У разі потрапляння 
ґрунту на шкіру ретельно змийте водою, а в очі — промийте 
водою і проконсультуйтеся з лікарем.  Не виливати в каналі-
зацію, водойми та ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору 
відходів. Порожню тару й сухі залишки утилізувати як будівель-
не сміття.

Колір у рідкому стані: 
Колір після висихання:

молочно-білий 
прозорий

Час висихання*, год, від...до  4...6

Густина, кг/л 1,01...1,03

Витрати ґрунтовки, л/м2, від...до 0,1...0,2
Середня площа покриття з каністри     
 - 2 л, м2

 - 5 л, м2

 - 10 л, м2

14,0
35,0
70,0

Фактичний вміст ЛОС, г/л  < 15

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ 
ПОКРИТТЯ ДО ОСНОВИ

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ 
ПРОЗОРА

ПІД
ФАРБУВАННЯ

ЗМЕНШУЄ 
ВОДОПОГЛИНАННЯSTOP

На
не

сення щіткою,  валиком, розпилювач
ем

ФАСУВАННЯ: 

2/5/10 л

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 2-4 годин
при зниженні температури  час збільшується
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Примітка. Дані, наведені в таблиці технічних характеристик, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin 
постійно вдосконалюється, тому  технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

ГЛИБОКОПРОНИКНА ҐРУНТОВКА
АС-8 ІНТЕР’ЄР-ҐРУНТ

Р2.П 3К  ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного. Готова до вико-
ристання. Не містить алкілфенолетоксилатів. Допу стимий вміст 
ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ). 

ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується для ґрунтування слабких, 
сильнопоглинаю чих основ або інших мінеральних основ з ме-
тою зменшення чи вирівнювання водопоглинаючої здатності та 
покращення зче плення між основою та наступним покриттям, 
перед виконанням різних видів опоряджувальних та оздоблю-
вальних робіт (штукатуренням, облицюванням плиткою, шпа-
клюванням, фарбуванням, приклеюванням шпалер та ін.). 

Використовують ґрунт при підготовці стін, стель всередині жит-
лових, торгових, промислових, складських та інших приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуйтеся вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, очищенною від пилу й бруду, особливо від жирів і ма-
стил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення.

НАНЕСЕННЯ ҐРУНТУ. Перед використан ням ґрунтовку ретель-
но перемішують. Роботу виконують при температурі від +5 °С 
до +30 °С.  Грунтовку наносять однорідним рівним шаром. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ.  Кількість ґрунтовки вибирають таким чином, 
щоб вона повністю ввійшла в матеріал, не утворюючи суцільної 
плівки. Інструмент очищують і промивають водою одразу після 
виконання робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування, попадан-
ня сонячних променів!  Ґрунтовку зберігають за температури 
+5...+30 °С у пакуванні виробника. Ємність має бути щільно 
закритою, щоб запобігти випа ровуванню летких компонентів й 
утворенню плівки на поверхні рідини. При дотриманні цих умов 
гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення 
(вказана на пакуванні). 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Ґрунтовка не становить загро-
зи здоров’ю за нормальних умов використання. Під час роботи з 
ґрунтовкою користуйтеся спецодягом, рукавицями й окулярами. 
Запобігайте її потраплянню в організм і на шкіру. У разі потра-
пляння ґрунтовки на шкіру змийте водою, а в очі – промийте во-
дою і проконсультуйтеся з лікарем.

Колір у рідкому стані: 
Колір після висихання:

молочно-білий 
прозорий

Час висихання*, год, від...до 2...6

Густина, кг/л 1,01...1,04

Витрати ґрунтовки, л/м2 0,1...0,2
Середня площа покриття з каністри:     
 - 5 л, м2

 - 10 л, м2
35,0
70,0

Фактичний вміст ЛОС, г/л  < 15 

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ЗМЕНШУЄ 
ВОДОПОГЛИНАННЯ

ПОКРАЩУЄ 
АДГЕЗІЮ 

ЗМІЦНЮЄ 
ОСНОВУ

STOP

ФАСУВАННЯ: 

5 / 10  л

На
не

сення щіткою,  валиком, розпилювач
ем

*при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  – 2-4 годин
при зниженні температури  час збільшується



Естетичність та довговічність декоративного шару 
напряму залежить від правильного попереднього 
штукатурення та шпаклювання поверхні. ТМ Polimin 
має у своїй лінійці найкращі вапняні, акрилові, 
полімерцементні матеріали для різних типів основ.
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ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ШТУКАТУРКА 
(ШАР 10...20 мм)

ШВ-1 КЛАСИЧНА

ЦВ2. ШТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ: 

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі цементу, вап-
на й модифікаторів провідних європейських виробників. 
ЗАСТОСУВАННЯ. Застосовується для виконання високоякісних 
штукатурних робіт на різноманітних мінеральних поверхнях (бе-
тон, цегла, газобетон) всередині приміщень та зовні для штука-
турення стін, що захищені від зволоження. Рекомендована як 
для традиційного ручного, так і для машинного нанесення. Після 
тужавлення є міцною основою для гіпсових шпаклівок і внутріш-
ніх декоративних штукатурок.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має  
бути сухою і міцною, без руйнувань. Фарбу, масляні або воскові 
цятки та будь-які речовини, що знижують адгезію, а також зруй-
новані та слабкі ділянки варто видалити. Очищену основу слід 
звільнити від пилу. Ділянки, що мають сліди біологічної корозії,  
варто обробити антисептиком або видалити в механічний спосіб.  
Нові цегляні стіни, які складені впустошовку, перед штукатурен-
ням слід звільнити від пилу. Старі цегляні стіни варто очистити 
сталевими щітками або піскоструминним апаратом, просочити 
ґрунтовкою Polimin групи «АС» і просушити мінімум 2 год. Щільній 
основі (бетон, силікатна цегла) надають шорсткості ґрунтовкою 
Polimin AC-4.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Штукатурна машина, ємності з не-
ржавіючих матеріалів, низькообертовий міксер з насадками для 
розмішування, правило для розрівнювання, шпатель та терка з 
нержавіючих матеріалів для нанесення та загладжування. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Приготування ручним 
способом. Суху суміш повільно висипають в ємність з чистою во-

дою (температура води від +15 °С до +20 °С) і ретельно перемішу-
ють низькообертовим міксером до однорідної маси без грудочок. 
Провести повторне перемішування через 3–5 хв.
ПРИГОТУВАННЯ МАШИННИМ СПОСОБОМ. Підготувати штука-
турну станцію до роботи. Встановити потрібну витрату води на 
шкалі дозуючого пристрою води штукатурної машини.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Наноситься ручним способом. Розчи-
нову суміш наносять на підготовлену поверхню з наступним розрів-
нюванням правилом і загладжуванням терками. При великій товщині 
штукатурного шару суміш наносять у кілька шарів методом «мокре 
на мокре». Загальна товщина штукатурки —  до 20 мм. При загальній 
товщині штукатурного шару більше як 25...35 мм варто застосовувати 
армувальні елементи (металеву оцинковану або склотканну сітку).
НАНЕСЕННЯ МАШИННИМ СПОСОБОМ. Штукатурку наносять го-
ризонтальними смугами на підготовлену поверхню за допомогою 
пістолета-розпилювача штукатурної станції, який тримають перпен-
дикулярно до поверхні. Товщину шару штукатурки регулюють швид-
кістю переміщення пістолета. Вирівнювання оштукатуреної поверхні 
проводять аналогічно, як і при ручному нанесенні. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря 
та основи +5...30 °С і відносної вологості повітря вище як 60%. 
У період тужавлення розчинової суміші треба підтримувати во-
логість 60–80% і провітрювати приміщення мінімум двічі на добу 
для поповнення вмісту вуглекислоти в повітрі, яка потрібна для 
нормального тужавлення вапняного розчину. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.  У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 
місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 4,5...4,75
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м2, від 1,3
Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші
(товщина шару 10 мм), м2 1,8

Розрахункова товщина штукатурного шару, мм,  від...до 10...20
Придатність розчинової суміші, год, не менше 1
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше 0,3

Межа міцності при стиску, МПа, не менше 2,5
Паропроникність, мг/(м∙год∙Па), не менше 0,07
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА
ДЛЯ РУЧНОГО ТА
МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

ТРІЩИНОСТІЙКА
М

іст
ить вапно              
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ЦЕМЕНТНА ШТУКАТУРКА 
(ШАР 10...20 мм)

ШЦ-2 КЛАСИЧНА 

Ц.1. ШТ2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі портландце-
менту й модифікаторів провідних європейських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ. Застосовується для виконання високоякісних 
штукатурних робіт на різноманітних мінеральних поверхнях (бе-
тон, цегла). Рекомендована для штукатурення зовнішніх стін та 
стін у приміщеннях з вологим режимом експлуатації. Після ту-
жавлення штукатурка є міцним підготовчим шаром перед нане-
сенням цементної шпаклівки або декоративної штукатурки. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Осно-
ва має  бути сухою, міцною і без руйнувань. Фарбу, масляні або 
воскові плями, будь-які речовини, що знижують адгезію, а також 
зруйновані та слабкі ділянки варто видалити. Очищену основу 
слід звільнити від пилу. Ділянки, що мають сліди біологічної ко-
розії,  варто обробити антисептиком або видалити механічним 
шляхом. Нові цегляні стіни, що складені впустошовку, перед 
штукатуренням слід звільнити від пилу. Старі цегляні стіни вар-
то очистити сталевими щітками або піскоструминним апаратом, 
просочити ґрунтовкою Polimin групи «АС» та просушити мінімум 
2 год. Щільній основі (бетон, силікатна цегла) надають шорсткості 
ґрунтовкою Polimin AC-4.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий міксер з насадками для розмішування, прави-

ло для розрівнювання, шпатель і терка з нержавіючих матеріалів 
для нанесення та загладжування. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно 
всипати в чисту воду кімнатної температури й ретельно перемі-
шати до отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хви-
линного витримування розчинову суміш перемішати повторно.

НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Розчинову суміш наносять на підго-
товлену поверхню шляхом накидання з наступним розрівнюван-
ням правилом і загладжуванням терками. При великій товщині 
штукатурного шару суміш наносять у кілька шарів методом «мо-
кре на мокре». Загальна товщина штукатурки — до 20 мм за один 
шар. При загальній товщині штукатурного шару понад 25...35 мм 
варто застосовувати армувальні елементи (металеву оцинковану 
або склотканну сітку). 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря 
та основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря вище 60 %. 
Протягом 2–3 діб штукатурку оберігають від дощу, надмірного 
пересихання та впливу мінусових температур.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні й у сухому місці, за 
температури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКА

ТРІЩИНОСТІЙКА

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 4,0...4,75
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м2, від 1,5
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 розчинової суміші, год, не менше 1
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше 0,3

Морозостійкість, циклів, не менше 75
Межа міцності при стиску, МПа, не менше 7,5
Паропроникність, мг/(м∙год∙Па), не менше 0,07
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ФАСУВАННЯ: 

25 кг

Л
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              продаж
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ШТУКАТУРКА З ПЕРЛІТОМ
ШЦ-5 СТАРТ-ФІНІШ

Ц.1. ШТ3   ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного 
цементу, з додаванням перліту та модифікаторів провідних євро-
пейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних вла-
стивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Застосовується для виконання високоякісних 
штукатурних робіт на різних мінеральних основах (бетон, цегла, га-
зобетон, пінобетон). Рекомендована для штукатурення та ремонту 
тріщин, раковин, зовнішніх стін та стін у приміщеннях, виконаних 
з вищевказаних матеріалів. Після тужавлення штукатурка є міцним 
підготовчим шаром перед нанесенням шпаклівки або декоративної 
штукатурки. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має  
бути сухою та міцною, без помітних руйнувань. Фарбу, масляні або 
воскові плями та будь-які речовини, що знижують адгезію, а також 
зруйновані та слабкі ділянки варто видалити.  Ділянки, що мають слі-
ди біологічної корозії,  варто обробити антисептиком або видалити 
механічним шляхом.  
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Штукатурна станція, ємності з не-
ржавіючих матеріалів, низькообертовий міксер з насадками для 
розмішування, правило для розрівнювання, шпатель та терка з не-
ржавіючих матеріалів для нанесення та загладжування. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Приготування ручним 
способом. Суху суміш повільно висипають в ємність з чистою во-
дою (температура води від +15 °С до +20 °С) і старанно перемішу-
ють низькообертовим міксером до однорідної маси без грудочок. 

Провести повторне перемішування через 3–5 хв.
ПРИГОТУВАННЯ МАШИННИМ СПОСОБОМ. Підготувати шту-
катурну станцію до роботи. Встановити потрібну витрату води на 
шкалі дозуючого пристрою води штукатурної машини.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Нанесення ручним способом. Розчи-
нову суміш наносять на підготовлену поверхню з наступним ро-
зрівнюванням правилом та загладжуванням терками. При великій 
товщині штукатурного шару суміш наносять у кілька шарів методом 
«мокре на мокре». Загальна товщина штукатурки до 30 мм за один 
шар. При загальній товщині штукатурного шару понад 30...35 мм 
варто застосовувати армувальні елементи (металеву оцинковану 
або склотканну сітку).
НАНЕСЕННЯ МАШИННИМ СПОСОБОМ. Штукатурку наносять 
горизонтальними смугами на підготовлену поверхню за допом-
огою пістолета-розпилювача штукатурної станції, який тримають 
перпендикулярно до поверхні. Товщину шару штукатурки регулю-
ють швидкістю переміщення пістолета. Вирівнювання оштукатуре-
ної поверхні проводять аналогічно, як і при ручному нанесенні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря й 
основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря вище 60 %. Про-
тягом 2-3 діб штукатурку оберігають від дощу, надмірного переси-
хання та впливу негативних температур.
УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні й у сухому місці за 
температури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 
місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 5,5...6,5
Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м2, від 1,3
Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші
(товщина шару 10 мм), м2 1,8

Розрахункова товщина штукатурного шару, мм,  від...до 5...30
Придатність розчинової суміші, год, не менше 1
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, МПа, не менше 0,3

Межа міцності при стиску, МПа, не менше 5,0
Паропроникність, мг/(м∙год∙Па), не менше 0,1
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНА

ВОДО-,МОРОЗОСТІЙКА ДЛЯ РУЧНОГО ТА
МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

З ПЕРЛІТОМ
   Т

еп
ло

зберігаюча

ФАСУВАННЯ: 

25 кг
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ШПАКЛІВКА
АКРИЛОВА ФІНІШНА

AFР-77

Р.2.П.БД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

СКЛАД. Акрилова дисперсія, мінеральні наповнювачі та функціо-
нальні домішки.

ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для фінішного вирівнювання стін та 
стель (до 3мм) всередині сухих та вологих приміщень перед фарб-
уванням. Використовується на міцних цементно-вапняних, вапня-
них і гіпсових поверхнях (бетон, гіпсокартон). Фарбувати можна 
акриловими та іншими водорозчинними фарбами.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ.  При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня, 
що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, 
висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. 
Крейдову побілку видалити, після чого промити поверхню водою. 
За потреби виправити нерівності штукатурками ШВ-1, ШВ-10 або 
MP-L. Поверхні обробити ґрунтувальним розчином POLIMIN AC-7.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ. Наноситься шпателем з нержавіючої сталі 
або механічним способом.

НАНЕСЕННЯ ШПАКЛІВКИ. Температура поверхні і повітря не по-
винна бути нижче +5 °С і вище +30 °С. Відносна вологість повітря 
— не більше 80 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 
4 %. Уникати протягів, впливу вітру і прямих сонячних променів. 
Перед використанням шпаклівку ретельно перемішати низькоо-
бертовим міксером, за потреби можна додати 1–2 % чистої води. 

Важливо! Воду добавляти після перемішування, тому що в стані 
спокою продукт має велику різницю в консистенції. Наносити 
шпаклівку на поверхню шпателем з нержавіючої сталі, машинним 
нанесенням рівномірною товщиною, враховуючи, що товщина не 
повинна перевищувати 3 мм. Шліфування і фарбування можна про-
водити після повного висихання шпаклівки. Пил від шліфування ви-
далити. За потреби нанести другий шар шпаклівки. Легкo шліфуєть-
ся. Після  шліфування утворюється виключно гладка поверхня.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТА. Інструмент очищують і промивають 
водою одразу після проведення робіт, не допускаючи його виси-
хання.

ЧАС ВИСИХАННЯ. 6 год за температури повітря 20 ± 2 °С і волого-
сті 60 ± 5 % до нанесення наступногого шару. 24–48 год за темпе-
ратури повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 % до шліфування. Час 
висихання збільшується в міру зниження температури й збільшен-
ня відносної вологості. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Шпаклівку 
зберігають за температури +5 °С…+30 °С у герметично закри-
тому пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати 
виготовлення, зазначеної на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ
СТВОРЮЄ ГЛАДКУ ПОВЕРХНЮ 
ДЛЯ ФАРБУВАННЯ

ТРІЩИНОСТІЙКА

Ле
гко

  шпаклювати

Колір білий

Розріджувач (допускається розводити до 2%) вода

Густина, кг/л 1,55...1,65

Витрати, кг/м2, від...до 1,0...3,0

Товщина нанесення, мм, від...до 1...3
Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до +5...+30

Примітка. Дані, наведені в таблиці технічних характеристик, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постій-
но вдосконалюється, тому  технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

ФАСУВАННЯ: 

2/8 / 16    кг

    Легко шліфувати



Підлога – важливий конструктивний вузол з 
найбільшим навантаженням. Лінійка для влашту-
вання підлоги від бренду Polimin – це якісні сучасні 
продукти для ручного та машинного нанесення, а 
також підлоги підвищеної марочної міцності.
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ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПІДЛОГИ (ШАР 10–100* мм)

СЦ-5 СТЯЖКА АРМ

Ц.1. СТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного порт-
ландцементу і модифікаторів провідних європейських виробників. 
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовують для грубого вирівнювання осно-
ви (влаштування стяжки) під фінішні покриття (наливні — до марки М200, 
плиточні тощо) після монтажних або в процесі ремонтних робіт як зовні, так 
і всередині будівель. При влаштуванні плаваючих стяжок в складі систем те-
плозвукоізоляції товщина шару повинна бути не менше 30 мм з арматурою 
(металева зварна сітка з прямокутними комірками) або 40 мм без арматури. 
Може застосовуватися при влаштуванні телої підлоги для заливання обі-
грівальних елементів (водяний обігрів**).
ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи та виконанні робіт керува-
тися вимогами  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути витриманою (не менше 28 діб), неводопоглинальною, жорстскою, міц-
ною (міцність не менше, МПа: при стиску — 20, на розрив — 1,5) і стійкою 
до деформації від зовнішніх навантажень. Покриття з керамічної та кам’яної 
плитки, а також дерев’яне, полімерне або асфальтове видаляють. Основу 
очищають від  напливів, ділянок зі слабкою міцністю та речовин, що знижу-
ють адгезію (жири, мастила, фарби, бітума тощо). Шліфувальною машиною, 
піскоструминним апаратом або сталевою щіткою видаляють слабкий по-
верхневий шар. Пилососом прибирають пил, що утворився. Очищену по-
верхню з високим водопоглинанням просочують ґрунтовкою Polimin АС-5 
(АС-7) та просушують до зникнення блиску на поверхні, але не менше 4 год. 
Недостатня якість підготовчих робіт може призвести до відшарування або 
розтріскування  вкладеного шару.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, низькообер-
товий міксер з насадкою для змішування, маяки для нівелювання, 2-3-метро-
ва лінійка, нержавіючий шпатель для вирівнювання, віброрейка для ущіль-
нення.
ПРИГОТУВАННЯ  РОЗЧИНОВОЇ  СУМІШІ. Суміш повільно всипають в 

ємність з розрахунковою кількістю води з температурою +15...20 °С і одно-
часно перемішують до отримання однорідної маси. У разі загусання суміші 
протягом 1 год з моменту замішування її рухливість можна відновити по-
вторним перемішуванням без додавання води.
УКЛАДАННЯ  СТЯЖКИ. Розчинову суміш рівномірно розподіляють на по-
верхні, застосовуючи лопати або спеціальні граблі, після цього ущільнюють 
та загладжують віброрейкою, механізованим інструментом (загладжуючим 
диском, машиною з загладжуючим пропелером) або вручну — лопатами, 
кельмами, пристукуючи з погладжуванням або іншим способом, до повного 
ущільнення (поверхня починає блищати). Розчинову суміш можна подавати 
за допомогою поршневого або шнекового насосу. При влаштуванні стяжки 
на площах понад 16–20 м2  потрібно виконувати деформаційні шви, якщо 
такі шви були в основі, їх треба продублювати у наступних шарах. Обов’яз-
ково влаштовують деформаційний шов у дверних пройомах (порогах). У 
місцях стикання розчинової суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими 
елементами також потрібно влаштовувати деформаційні шви з еластичних 
матеріалів. При системі водяного підігріву всі нагрівальні елементи потрібно 
заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного затвердін-
ня суміші. Роботу виконувати за температури повітря та основи +5...30  °С 
та відносної вологості повітря — не менше 60 %. Стяжку оберігати від виси-
хання шляхом усунення протягів або покривання водонепроникною плів-
кою. Після затвердіння, стяжку слід підтримувати у вологому стані 2-3 доби. 
Температура експлуатації від -30 оС до +70 оС.
УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за температури 
не більше +40 °С гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготов-
лення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ: 

25 кг

МАРОЧНА МІЦНІСТЬ 
М 200

ДЛЯ ТЕПЛОЇ 
ПІДЛОГИ

ВОДО-, МОРОЗОСТІЙКА

ТРІЩИНОСТІЙКА

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 3,5...4,25

Рекомендована товщина шару, від...до, мм 10...100*

Площа покриття з мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 10 мм), м2 1,3

Витрати сухої суміші  кг/м2∙1 мм, від 1,9

Придатність розчинової 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 (у т.ч. фарбування, вкладання паркету), клеями на ор-
ганічній основі - після досягнення розрахункової вологості 
та міцності, але не раніше, діб
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Межа міцності розчину при стиску у віці 3/28 діб, МПа, не менше 5/20

Морозостійкість, циклів, не менше 75

* У стяжку товщиною більше 40 мм, з метою економії розчину і захисту від виникнення усадочних тріщин, рекомендовано додати крупний (розміром не 
більше половини товщини шару) заповнювач (керамзит, щебінь (гранітний чи з міцної цегли)), у кількості, яка не перевищує початковий об’єм розчинової 
суміші. Міцність стяжки при цьому відповідно змінюється. ** Експлуатація системи теплої підлоги можлива не раніше ніж через 28 діб після заливки. 
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ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ  
ПІДЛОГИ (ШАР 8–100* мм)

LC-2 POURING UNDERLAYMENT

EN 13813 СТ-С30-F5

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного порт-
ландцементу і модифікаторів провідних  європейських виробників. 
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується для влаштування стяжки та 
вирівнюючого прошарку на бетонних основах під фінішні покриття підви-
щеної міцності (підлога наливна, епоксидна, поліуретанова) як зовні, так і 
всередині будівель. Може застосовуватися при влаштуванні теплої підло-
ги з водяним та електропідігрівом для заливання обігрівальних елементів. 
При влаштуванні плаваючих стяжок в складі систем теплозвукоізоляції 
товщина шару повинна бути не менше 35 мм з арматурою (металева звар-
на сітка з прямокутними комірками) або 40 мм без арматури.
ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи та виконанні робіт керу-
ватися вимогами  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа 
має бути неводопоглинальною, жорстскою, міцною (міцність на стиск - не 
нижче 30 МПа, на відрив — не менше як 2 МПа) і стійкою до деформації 
від зовнішніх навантажень. Керамічне і кам’яне плиточне покриття, а також 
дерев’яне, полімерне, асфальтове покриття видаляють. Основу очищають 
від напливів, ділянок зі слабкою міцністю та речовин, що знижують адгезію 
(жири, мастила, фарби, бітум тощо). З поверхні бетону за допомогою піско-
струминного апарату, шліфувальної машини або сталевої щітки знімають 
слабкий поверхневий шар. Ретельно видаляють пил. Очищену поверхню  
просочують ґрунтовкою Polimin АС-7 і просушують (до зникнення блиску, 
але не менше ніж 4 год). Недостатня якість підготовчих робіт може призве-
сти до відшарування або розтріскування вкладеної стяжки.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, низько-
обертовий міксер з насадкою для змішування, маяки для нівелювання, 
2–3-метрова лінійка, нержавіючий шпатель для вирівнювання.
ПРИГОТУВАННЯ  РОЗЧИНОВОЇ  СУМІШІ. Суміш поступово засипають в 

ємність з розрахунковою кількістю води з температурою +15...+20 °С і од-
ночасно перемішують до отримання однорідної маси без грудочок. У разі 
загусання суміші протягом 20–30 хв з моменту замішування її рухливість 
можна відновити повторним перемішуванням без додавання води.
УКЛАДАННЯ СТЯЖКИ. Розчинову суміш розливають по підготовленій 
основі смугами 30...40 см, перекачуючи розчинонасосом або вручну, та 
розподіляють за допомогою широкого шпателя, довгої планки і т.п. з на-
ступним ущільненням. Розчинову суміш можна подавати за допомогою 
поршневого або шнекового насосу. Роботу виконувати за температури 
основи та повітря в приміщенні +5...+30 °С і відносної вологості пові-
тря не менше 60 %. Стяжку оберігати від висихання шляхом усунення 
протягів або накриття вологонепроникною плівкою. Після затвердіння, аж 
до набирання заданої міцності, стяжку слід підтримувати у вологому стані. 
При влаштуванні стяжки на площах понад 16-20 м2  потрібно виконувати 
деформаційні шви, якщо такі шви були в основі, їх треба продублювати у 
наступних шарах. Обов’язково влаштовують деформаційний шов у двер-
них пройомах (порогах). У місцях стикання розчинової суміші зі стінами, 
стовпами, колонами та іншими елементами потрібно влаштовувати дефор-
маційні шви з еластичних матеріалів. При системі водяного підігріву всі на-
грівальні елементи потрібно заповнити водою кімнатної температури і не 
зливати до повного затвердіння суміші. Температура експлуатації від -30 
оС до +70 оС.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за температури 
не більше +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виго-
товлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРОЧНА МІЦНІСТЬ 
М 300

ДЛЯ ТЕПЛОЇ 
ПІДЛОГИ

ТРІЩИНОСТІЙКА

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 3,5...4,0**

Рекомендована товщина шару, від...до, мм 8...100*

Площа покриття з мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 10 мм), м2 1,3

Витрати сухої суміші  кг/м2∙1 мм, від 1,9

Придатність розчинової суміші, хв, не менше 20

Термін готовності після вкладання вирівнюючого шару: 
- до технологічного проходу, год
 - нанесення покриттів з клеями на водній основі (вкладання 
керамічної плитки тощо), діб
 - те ж (у т.ч. фарбування, вкладання паркету), клеями на ор-
ганічній основі - після досягнення розрахункової вологості 
та міцності, але не раніше, діб
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Межа міцності розчину при стиску у віці 3/28 діб, МПа, не менше 10/30

*У стяжку товщиною більше 40 мм, з метою економії розчину і захисту від виникнення усадочних тріщин, рекомендовано додати крупний 
(розміром не більше половини товщини шару) заповнювач (керамзит, щебінь (гранітний чи з міцної цегли)), у кількості, яка не перевищує по-
чатковий об’єм розчинової суміші. Міцність стяжки при цьому відповідно змінюється. **Використання неправильної кількості води призво-
дить до збільшення усадочних тріщин, а також зниження міцності та відшарування від основи.
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на марочна міцність

ВОДОСТІЙКА
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ПІДВИЩЕНОЇ ТЕКУЧОСТІ  
(ШАР 3–15 мм)

ЛЦ-4 ПІДЛОГА-НІВЕЛІР

Ц.2.ПР1  ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісних мінеральних 
в’яжучих і модифікаторів провідних  європейських виробників.  
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується у сухих та вологих приміщеннях для 
влаштування на бетонних і цементно-піщаних основах вирівнюючого прошар-
ку під покриття підлоги, яке буде виготовлене з штучних чи рулонних матеріалів 
(керамічна та інша плитка, паркет, ламінат, лінолеум, ковролін і т.п.). Може за-
стосовуватися при влаштуванні теплої підлоги для заливання обігрівальних 
елементів (електро*).
ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи та виконанні робіт керуватися 
вимогами  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути 
витриманою (не менше як 28 діб), неводопоглинальною, жорсткою, міцною (мі-
цністю не менш, МПа: при стиску — 15,0, на розрив — 1,5) і стійкою до деформа-
цій від зовнішніх навантажень. Покриття з керамічної і кам’яної плитки, а також 
дерев’яне, полімерне або асфальтове видаляють. Основу очищають від напливів, 
ділянок зі зниженою міцністю і речовин, що знижують адгезію (жири, олії, фарби 
і т.д.). Шліфувальною машиною, піскоструминним апаратом або сталевою щіткою 
знімають слабкий поверхневий шар. Пилососом видаляють пил, що утворив-
ся. Очищену поверхню з високим водопоглинанням просочують ґрунтовкою 
Polimin АС-7 і просушують до зникнення блиску на поверхні, але не менше ніж 4 
год. Бетонні основи ґрунтують. Недостатня якість підготовчих робіт може спричи-
нити до відшаровування або розтріскування укладеного шару. 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, низькооберто-
вий міксер з насадкою для змішування, маяки для нівелювання, голчастий валик, 
2-3-метрова лінійка, нержавіючий шпатель для вирівнювання.
ПРИГОТУВАННЯ  РОЗЧИНОВОЇ  СУМІШІ. Суху суміш всипають у воду з темпе-
ратурою +15...+20 °С  і старанно перемішують змішувачем з невисоким числом 
обертів до отримання однорідної маси потрібної консистенції без грудочок. Що 
менше води, то міцніший розчин і швидше тверднення. Передозування води 
веде до розшарування суміші. Протягом 3...5 хв після змішування з водою роз-
чинова суміш «дозріває», і перед застосуванням її повторно перемішують. Тер-
мін придатності розчинової суміші за 20 °С — не менше як 20 хв.
УКЛАДАННЯ  ПІДЛОГИ. Температура основи та повітря в приміщенні повин-
на бути в межах від +10 до +30 °С при відносній вологості повітря - не менше 

60 %. Протяги усувають. Подають розчинову суміш розчинонасосом або вручну; 
розливають по підготовленій основі смугами з інтервалом 30...40 см і розподіля-
ють по всій її поверхні за допомогою широкого шпателя, жорсткого віника чи 
довгої планки і т.п. Додаткова прокатка поверхні спеціальним голчастим валиком 
суттєво покращує якість укладання (вирівнюється площинність, виганяються 
бульбочки повітря, покращується з’єднання з основою).   Перерви в подачі роз-
чинової суміші допускаються не більше як на 10 хв. При довших перервах вичи-
щають інструмент і посуд, а край вкладеної маси торцюють так, щоб нова суміш 
стикувалась без накладання шарів. Треба забезпечити відокремленість підлоги 
від вертикальних поверхонь через встановлення пінопластових або поролоно-
вих вкладишів товщиною 3...5 мм по периметру стін, колон, фундаментів тощо. До 
початку заливки підкладковий шар обов’язково відокремлюють від стін, колон та 
інших будівельних елементів, що знаходяться на поверхні заливки, спеціальними 
розширювальними профілями (демпферними стрічками). На порогах приміщень 
завжди прорізають деформаційні шви або укладають розширювальні профілі. 
Приміщення більше 20 м2 розрізають на карти по 10-15 м2. Деформаційні шви із 
основи, дублюють і в послідуючих прошарках покриттів. Деформаційні шви за-
повнюють силіконовими герметиками. При влаштуванні підлоги на площах понад 
16–20 м2  потрібно виконувати деформаційні шви. Якщо такі шви були в основі, їх 
треба продублювати в наступних шарах. Улаштування наливної підлоги потребує 
найчіткішої організаційної підготовки серед інших видів оздоблювальних робіт у 
зв’язку з необхідністю якісно вкласти значну площу в стислий термін. Заздалегідь 
відзначте маячками потрібний рівень заливання підлоги. Не додавайте воду при 
загусанні суміші, бо це знижує міцність підлоги. Для твердіння розчин потребує 
помірного вологого середовища, і щоб він не пересихав, укладену підлогу обері-
гають від протягів і нагрівання сонячними променями тощо або вкривають воло-
гонепроникною плівкою. Вода, у якій мили інструмент, не придатна для приготу-
вання розчинової суміші. Температура експлуатації від +5 оС до +70 оС.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за температури не 
більше +40 °С, гарантійний термін зберігання — 9 місяців з дати виготовлення 
(вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

25 кг
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 4,2...4,8

Рекомендована товщина шару, від...до, мм 3...15

Площа покриття з мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 3 мм), м2 4,6

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

Придатність розчинової суміші, хв, не менше 20

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

24

3

7

Межа міцності розчину при стиску у віці 3/28 діб,  МПа, не менше 5/16

*Експлуатація системи теплої підлоги можлива не раніше ніж через 28 діб після 
заливки.

ДЛЯ СУХИХ ТА ВОЛОГИХ 
ПРИМІЩЕНЬ

МАРОЧНА МІЦНІСТЬ 
М 160

ДЛЯ ТЕПЛОЇ 
ПІДЛОГИ

ТРІЩИНОСТІЙКА
То

нк
ош

аровий  від 3-15 м
м
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САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ З ЕФЕКТОМ 
«ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ (ШАР 3–40 мм)

ТР-5 WARM FLOOR

EN 13813:2002 СА-С16-F5

ФАСУВАННЯ:

20 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісних 
вяжучих і модифікаторів провідних європейських виробників.
ЗАСТОСУВАННЯ. Самовирівнювальна суміш призначена для 
виконання вирівнювального шару (3-40 мм) на основах з бетону, 
цементних прошарках, влаштування підлоги з водо- та електро-
нагрівальними елементами для подальшого укладання лінолеуму, 
ламінату, керамічної плитки, та інших покриттів у житлових, гро-
мадських, адміністративних та побутових приміщеннях з малою 
інтенсивністю впливу рідин.
ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи та виконанні робіт 
потрібно керуватися вимогами  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Основа має бути неводопоглинальною, жорсто-
кою, міцною (міцність на стиск – не менш ніж 15 МПа) і стійкою 
до деформації від зовнішніх навантажень, вік основи на момент 
виконання робіт повинен бути не менше 28 діб. Керамічне і кам’я-
не плиточне покриття, а також дерев’яне, полімерне, асфальтове 
покриття видаляють. Основу очищають від напливів, ділянок зі 
слабкою міцністю та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, 
фарби тощо). З поверхні бетону за допомогою піскоструминного 
апарату, шліфувальної машини або сталевої щітки знімають слаб-
кий поверхневий шар. Ретельно видаляють пил. Очищену поверх-
ню обробляють ґрунтовкою Polimin групи АС і витримують не мен-
ше як 4 год. Недостатня якість підготовчих робіт може призвести 
до відшарування або розтріскування укладеної підлоги. 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий міксер, маяки для нівелювання, нержавіючий 

шпатель для вирівнювання, голчастий валик. 
Приготування розчинової суміші. Суміш поступово засипають у 
ємність з розрахунковою кількістю води з температурою +15...+20 
°С й одночасно перемішують до отримання однорідної маси без 
грудочок. У разі загусання суміші, протягом терміну придатності 
з моменту замішування, її рухливість можна відновити повторним 
перемішуванням без додавання води.
УКЛАДАННЯ ПІДЛОГИ. Потрібно забезпечити відокремленість 
шару, що укладається, від вертикальних поверхонь шляхом вста-
новлення пінопластових або поролонових вкладишів товщиною 
3...5 мм по периметру стін, колон, фундаментів тощо на всю про-
ектну висоту конструкції підлоги. Розчинову суміш розливають по 
підготовленій основі смугами 30...40 см і розподіляють за допомо-
гою широкого шпателя, довгої планки тощо (далі проводять голча-
стим валиком). При влаштуванні підлоги на площах понад 16-20 м2 
треба виконувати деформаційні шви. Якщо такі шви були в основі, 
їх треба продублювати в наступних шарах. Роботу виконувати за 
температури основи +5...+30°С і відносної вологості повітря не 
менше як 60 %. Стяжку оберігати від пересихання шляхом усунен-
ня протягів.
УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ.  У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не більше +40 °С, гарантійний термін зберігання — 9 
місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні). Температура 
експлуатації від +5 оС до +70 оС.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІД МАШИННЕ 
НАНЕСЕННЯ

МАРОЧНА МІЦНІСТЬ 
М 160

ДЛЯ ТЕПЛОЇ 
ПІДЛОГИ

ТРІЩИНОСТІЙКА

Ac
cording to                  EN  13813

CA-C16-F5CA-C16-F5

Водопотреба на 20 кг сухої суміші, л 3,2...3,6

Рекомендована товщина шару, від...до, мм 3...40

Площа покриття з мішка 20 кг сухої суміші 
(товщина шару 3 мм), м2 4,0

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

Придатність розчинової суміші, хв, не менше 20

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

8

7

10

Межа міцності розчину при стиску у віці 3/28 діб, МПа, не менше 5/16

Під
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щ
ен

а стійкість до усадки 
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СИСТЕМИ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ

Місце застосування матеріалів Нерівності в основі 
підлоги, мм, від...до

Потрібна міцність 
готового покриття Варіанти систем підлоги

8...80* М300 1. АС-7, АС-5, SC-7
2. LC-2

10...80*     М200 1. АС-7, АС-5, SC-7
2. СЦ-5

3...15 М160 1. АС-5, SC-7 
2. ЛЦ-4

3...40 М160 1. АС-5, SC-7 
 2. TP-5

10...80* М200 1. АС-7, АС-5, SC-7
2. СЦ-5

8...80* М300 1. АС-7, АС-5, SC-7
2. LC-2, ЛЦ-4

3...15 М150 1. АС-5, SC-7
 2. ЛЦ-4 

3...40 М160 1. АС-5, SC-7
2. TP-5

10...80* М200 1. АС-5, АС-7, SC-7 
2. СЦ-5, ЛЦ-4

КІМНАТИ З «ТЕПЛОЮ» ПІДЛОГОЮ ТА
ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ

КУХНІ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, САНВУЗЛИ ТА ЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ

ВАЖЛИВО! При укладанні підлоги в системі з кількох різновидів матеріалу враховуйте, що міцність (марка) кожного наступного шару повинна 
бути нижче від попереднього!
* Примітка: у стяжки товщиною понад 40 мм, з метою економії розчину й захисту від виникнення усадочних тріщин, рекомендовано додати 
крупний (розміром не більше половини товщини шару) заповнювач (керамзит, щебінь (гранітний чи з міцної цегли)), у кількості, яка не переви-
щує початковий об’єм розчинової суміші. Міцність стяжки при цьому відповідно змінюється.

ПРОМИСЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ (СКЛАДИ, ПАРКІНГИ 
ТОЩО) АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ, ОФІСИ



Виробник «Фомальгаут-Полімін» пропонує широку 
лінійку клеїв ТМ Polimin для керамічної та 
керамогранітної плитки, мозаїки та склоблоків. 
Використовуються для облицювання стін, підлог, 
сходів, камінів, поверхонь, що деформуються і мають 
підвищену щільність, а також перебувають під 
постійним впливом води.
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КЛЕЙОВА СУМІШ 
ДЛЯ ПЛИТКИ

П-9 КЕРАМІК-КЛЕЙ

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного це-
менту та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприя-
ють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ.  Клейова суміш призначена для укладання кераміч-
них та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не менше 
3%, розміром не більше 300х300 мм на бетонних, цегляних і оштукату-
рених основах, що не деформуються, всередині та зовні приміщень. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою мі-
цністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фар-
би тощо). Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти 
цією ж клейовою сумішшю. За потреби вирівнювання стін викону-
ють сумішами Polimin групи «ШЦ», вирівнювання підлоги виконують 
сумішами Polimin групи «СЦ» або «LC». Занадто поглинальні основи 
для покращення адгезії і вирівнювання поглинальної здатності треба 
обробити ґрунтовкою Polimin групи «АС».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти із нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка із 
зубчастою стороною).
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість чистої води кімнатної температури і перемішати 
малообертовим дрилем з насадкою для змішування або вручну до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного ви-
тримування суміш перемішують повторно.
ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Облицювальну плит-

ку не замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну по-
верхню шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зуб-
частим шпателем. При квадратних плитках зі стороною 150, 200, 300 
мм висоту зубців шпателя підбирають відповідно 6, 8, 10 мм. Клей 
слід наносити на таку площу, яка може бути оздоблена за час, поки 
розчин ще свіжий (т.з. відкритий час клею). Для досягнення кращого 
зчеплення, плитки вдавлюють з силою у клейовий розчин невели-
кими поворотними рухами. Поправляти плитку, що укладена, допу-
скається не пізніше 10 хв після вкладання. Облицювання виконують 
з відкритими швами (ширина шва вибирається залежно від розміру 
плитки в межах від 1,5 до 5 мм). Для цього рекомендується викори-
стовувати розшивочні хрестики або шнур. Клейовий розчин не по-
винен заповнювати шви більше ніж на половину. Заповнення швів 
виконують за допомогою сумішей Polimin групи Fuga.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпе-
ратури основи й повітря від +5 до +30 °С і відносної вологості 
повітря 55...65 %. Протяг, висока температура й занадто поглиналь-
на основа зменшують відкритий час клею, а низька температура й 
підвищена вологість сповільнюють процес тужавлення клейового 
розчину. При облицюванні приміщень з вологим режимом експлу-
атації, а також при вкладанні плиток, що мають невеликі дефекти 
(увігнутість, випуклість), розчинову суміш додатково наносять су-
цільним шаром 1-2 мм на облицювальну плитку.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні). 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

25 кг
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 4,5...5,5
Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,8
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1
Максимальна товщина клейового шару, мм 10
Відкритий час, хв, не менше 15
Набуття готовності до розшивки швів, діб, не менше 1
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах у віці 28 діб, МПа, не менше 0,6

Морозостійкість, циклів, не менше 50
Температура експлуатації, оС, від...до +5...+70

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ 0,6 МПа

СТІЙКИЙ ДО
ЗМІЩЕННЯ ВОДОСТІЙКИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ НА СТОР. 41
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
П-10 СТАНДАРТ

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного це-
менту та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприя-
ють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для вкладання ке-
рамічних та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не 
менше 3%, розміром не більше 400х400 мм на бетонних, цегляних 
і оштукатурених основах, що не деформуються, всередині та зовні  
будівель.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою мі-
цністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фар-
би тощо). Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти 
цією ж клейовою сумішшю. За потреби вирівнювання стін викону-
ють сумішами Polimin групи «ШЦ», вирівнювання підлоги виконують 
сумішами Polimin груп «СЦ» або «LC». Занадто поглинальні основи 
для покращення адгезії і вирівнювання поглинальної здатності треба 
обробити ґрунтовкою Polimin групи «АС». 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти із нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка із 
зубчастою стороною). 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість чистої води кімнатної температури й перемішати 
малообертовим дрилем з насадкою для змішування або вручну до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного ви-
тримування суміш перемішують повторно. 
ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Облицювальну 

плитку не замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну 
поверхню шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зуб-
частим шпателем. При квадратних плитках зі стороною 150, 200, 400 
мм висоту зубців шпателя підбирають відповідно 6, 8, 10 мм. Клей 
слід наносити на таку площу, яка може бути оздоблена за час, поки 
розчин ще свіжий (т. з. відкритий час клею). Для досягнення кращого 
зчеплення, плитки вдавлюють з силою у клейовий розчин невели-
кими поворотними рухами. Поправляти плитку, що вкладена, допу-
скається не пізніше 10 хв після вкладання. Облицювання виконують 
з відкритими швами (ширина шва вибирається залежно від розміру 
плитки в межах від 1,5 до 5 мм). Для цього рекомендується вико-
ристовувати розшивочні хрестики або шнур. Стійкість розчинової 
суміші до сповзання дає змогу вкладати плитку зверху донизу. Клей-
овий розчин не повинен заповнювати шви більше ніж на половину. 
Заповнення швів виконують за допомогою сумішей Polimin групи 
Fuga.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпе-
ратури  основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 55–65 %. 
Протяг, висока температура і занадто поглинальна основа зменшу-
ють відкритий час клею, а низька температура і підвищена вологість 
сповільнюють процес тужавлення клейового розчину. При обли-
цюванні фасадів або приміщень з вологим режимом експлуатації, а 
також при вкладанні плиток, що мають невеликі дефекти (увігнутість, 
випуклість), розчинову суміш додатково наносять суцільним шаром 
1–2 мм на облицювальну плитку. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 5,0...6,0
Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,8
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, 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 повітряно-сухих 
умовах у віці 28 діб, МПа, не менше 0,8

Морозостійкість, циклів, не менше 50
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ 0,8 МПа

СТІЙКИЙ ДО
ЗМІЩЕННЯ ВОДОСТІЙКИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ НА СТОР. 41
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ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ, 
ПЕЧЕЙ ТА «ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ

П-11 ТЕРМО-КЛЕЙ

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного це-
менту та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприя-
ють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для укладання кераміч-
них облицювальних матеріалів на печі, каміни, «теплі» підлоги з елек-
тричною і водяною системою підігріву, а також для облицювання бетон-
них, цегляних та інших основ, що не деформуються, облицювальними 
матеріалами з водопоглинанням не менше 1%, розміром не більше 
400х400 мм, всередині та зовні будівель.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути 
сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою міцністю, 
пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фарби тощо). 
Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти цією ж клей-
овою сумішшю. За потреби вирівнювання стін виконують сумішами 
Polimin групи «ШЦ», вирівнювання підлоги виконують сумішами Polimin 
груп «СЦ» або «LC». Занадто поглинальні основи для покращення адгезії 
і вирівнювання поглинальної здатності треба обробити ґрунтовкою 
Polimin групи «АС».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та інстру-
менти із нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка із зубчастою 
стороною).
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість чистої води кімнатної температури й перемішати 
малообертовим дрилем з насадкою для змішування або вручну до от-
римання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного витриму-
вання суміш перемішують повторно.
ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Облицювальну плитку 

не замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну поверхню 
шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зубчастим шпа-
телем. При квадратних плитках зі стороною 150, 200, 300 мм висоту 
зубців шпателя підбирають відповідно 6, 8, 10 мм. Клей слід наносити 
на таку площу, яка може бути оздоблена за час, поки розчин ще свіжий 
(т.з. відкритий час клею). Для досягнення кращого зчеплення, плитки 
вдавлюють з силою у клейовий розчин невеликими поворотними ру-
хами. Поправляти плитку, що вкладена, допускається не пізніше 15–20 
хв після вкладання. Облицювання виконують з відкритими швами (ши-
рина шва вибирається залежно від розміру плитки в межах від 1,5 до 5 
мм). Для цього рекомендується використовувати розшивочні хрестики 
або шнур. Стійкість розчинової суміші до сповзання дає змогу вкладати 
плитку зверху донизу. Клейовий розчин не повинен заповнювати шви 
більше ніж на половину. Заповнення швів виконують за допомогою 
сумішей Polimin групи Fuga.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за температу-
ри основи +5 ...+30 °С і відносної вологості повітря 55–65 %. Протяг, 
висока температура й занадто поглинальна основа зменшують відкри-
тий час клею, а низька температура й підвищена вологість сповільню-
ють процес тужавлення клейового розчину. При облицюванні печей, 
камінів, фасадів або приміщень з вологим режимом експлуатації, а та-
кож при вкладанні плиток, що мають невеликі дефекти (увігнутість, ви-
пуклість), розчинову суміш додатково наносять суцільним шаром 1–2 
мм на облицювальну плитку. Облицювання печей (камінів) проводять 
тоді, коли вони холодні. Перше нагрівання виконують не раніше як че-
рез 7 діб після облицювання і виводять до температури експлуатації 
поступовим підвищенням температури.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпера-
тури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати 
виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

25 кг
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 5,0...6,0
Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,8
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2 6

Придатність розчинової суміші, год, 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 повітряно-сухих 
умовах у віці 28 діб, МПа, не менше 1,0

Морозостійкість, циклів, не менше 75
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+160

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ 1,0 МПа

СТІЙКИЙ ДО
ЗМІЩЕННЯ ПЛАСТИЧНИЙ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ НА СТОР. 41
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного це-
менту та модифікаторів провідних європейських виробників, що спри-
яють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для укладання кераміч-
них та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не менше 
3%, розміром не більше 400х400 мм на бетонних, цегляних і оштукату-
рених основах, що не деформуються, всередині та зовні  будівель.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимога-
ми ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути 
сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою міцністю, 
пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фарби тощо). 
Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти цією ж 
клейовою сумішшю. За потреби вирівнювання стін виконують сумі-
шами Polimin групи «ШЦ», вирівнювання підлоги виконують сумі-
шами Polimin груп «СЦ» або «LC». Занадто поглинальні основи для 
покращення адгезії і вирівнювання поглинальної здатності треба 
обробити ґрунтовкою Polimin групи «АС». 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти із нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка із 
зубчастою стороною). 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість чистої води кімнатної температури й перемішати 
малообертовим дрилем з насадкою для змішування або вручну до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного ви-
тримування суміш перемішують повторно. 
ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Облицювальну 
плитку не замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну 

поверхню шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зуб-
частим шпателем. При квадратних плитках зі стороною 150, 200, 400 
мм висоту зубців шпателя підбирають відповідно 6, 8, 10 мм. Клей слід 
наносити на таку площу, яка може бути оздоблена за час, поки розчин 
ще свіжий (т. з. відкритий час клею). Для досягнення кращого зчеплен-
ня, плитки вдавлюють з силою у клейовий розчин невеликими пово-
ротними рухами. Поправляти плитку, що вкладена, допускається не 
пізніше 10 хв після вкладання. Облицювання виконують з відкритими 
швами (ширина шва вибирається залежно від розміру плитки в межах 
від 1,5 до 5 мм). Для цього рекомендується використовувати розши-
вочні хрестики або шнур. Стійкість розчинової суміші до сповзання 
дає змогу вкладати плитку зверху донизу. Клейовий розчин не пови-
нен заповнювати шви більше ніж на половину. Заповнення швів вико-
нують за допомогою сумішей Polimin групи Fuga.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпе-
ратури  основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 55–65 %. 
Протяг, висока температура і занадто поглинальна основа зменшу-
ють відкритий час клею, а низька температура і підвищена вологість 
сповільнюють процес тужавлення клейового розчину. При обли-
цюванні фасадів або приміщень з вологим режимом експлуатації, а 
також при вкладанні плиток, що мають невеликі дефекти (увігнутість, 
випуклість), розчинову суміш додатково наносять суцільним шаром 
1–2 мм на облицювальну плитку. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 5,0...6,0
Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,8
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, 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 повітряно-сухих 
умовах у віці 28 діб, МПа, не менше 1,0

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

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ 1,0 МПа

СТІЙКИЙ ДО
ЗМІЩЕННЯ

ВОДОСТІЙКИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ
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ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ 
ТА КАМЕНЮ

П-14 ГРЕС-КЛЕЙ

3К2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його ад-
гезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для закріплення кера-
могранітних облицювальних матеріалів для стін та підлоги з водопог-
линанням від 0,2%, розміром не більше 600х600 мм. Дає змогу надійно 
зафіксувати облицювання на бетонних, цегляних і оштукатурених по-
верхнях з помірним навантаженням, що не деформуються, як всере-
дині, так і зовні будівель.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.  Основа повинна бути 
сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою міцністю, 
пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фарби тощо).  
Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти цією ж клей-
овою сумішшю. Вирівнювання стін за потреби виконують сумішами 
Polimin групи «ШЦ», вирівнювання підлоги — сумішами Polimin груп 
«СЦ» та «LC». Занадто поглинальні основи для покращення адгезії і 
вирівнювання поглинальної здатності треба обробити ґрунтовкою 
Polimin групи «АС». 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та ін-
струменти із нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка із зуб-
частою стороною). 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість чистої води кімнатної температури й перемішати 
малообертовим дрилем з насадкою для змішування або вручну до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного ви-
тримування суміш перемішують повторно. 

ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Облицювальну 
плитку не замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну 
поверхню шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють 
зубчастим шпателем. При квадратних плитках зі стороною 200, 300, 
400, 600 мм висоту зубців шпателя підбирають відповідно 8, 10, 12 
мм. Клей слід наносити на таку площу, яка може бути оздоблена за 
час, поки розчин ще свіжий (т.з. відкритий час клею). Для досягнення 
кращого зчеплення, плитки вдавлюють з силою у клейовий розчин 
невеликими поворотними рухами. Поправляти плитку, що вкладена, 
допускається не пізніше 10–15 хв після вкладання. Облицювання ви-
конують з відкритими швами (ширина шва вибирається залежно від 
розміру плитки в межах від 1,5 до 5 мм). Для цього рекомендується 
використовувати розшивочні хрестики або шнур. Стійкість розчино-
вої суміші до сповзання дає змогу вкладати плитку зверху донизу. 
Клейовий розчин не повинен заповнювати шви більше ніж на поло-
вину. Заповнення швів виконують не раніше ніж через 24 год після 
облицювання за допомогою сумішей Polimin групи FUGA.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпера-
тури основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 55–65 %. Про-
тяг, висока температура й занадто поглинальна основа зменшують відкри-
тий час клею, а низька температура й підвищена вологість сповільнюють 
процес тужавлення клейового розчину. При облицюванні фасадів або 
приміщень з вологим режимом експлуатації, а також при вкладанні пли-
ток, що мають невеликі дефекти (увігнутість, випуклість), розчинову суміш 
додатково наносять суцільним шаром 1–2 мм на облицювальну плитку.  
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 
місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

25 кг

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ 1,2 МПа

СТІЙКИЙ ДО
ЗМІЩЕННЯ ПЛАСТИЧНИЙ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

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

Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,8
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші (товщина 
шару 2-3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, 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 повітряно-сухих умовах, у 
віці 28 діб, МПа, не менше:
-для керамічної плитки
-для плит грес (водопоглинання від 0,2%)

1,2
0,8

Морозостійкість, циклів, не менше 75

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70
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ЕЛАСТИФІКОВАНА СУМІШ
П-22 МУЛЬТИКЛЕЙ

3К2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного це-
менту та модифікаторів провідних європейських виробників, що спри-
яють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для закріплення різ-
них облицювальних матеріалів з водопоглинанням 2% і менше 
(граніт, грес, кам’яне литво), розміром не більше 600х600 мм на стіни 
і підлогу, а також плитки на плитку (не облицьовувати по глазуро-
ваній поверхні) як зовні, так і всередині приміщень. Рекомендована 
для облицювання «теплої підлоги» з водяним обігрівом. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимога-
ми ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути 
сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою міцністю, 
пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фарби тощо).  
Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти цією ж клей-
овою сумішшю. За потреби вирівнювання стін виконують сумішами 
Polimin групи «ШЦ», вирівнювання підлоги — сумішами Polimin груп 
«СЦ» або «LC». Занадто поглинальні основи для покращення адгезії і 
вирівнювання поглинальної здатності треба обробити ґрунтовкою 
Polimin групи «АС». 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти з нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка з 
зубчастою стороною). 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість чистої води кімнатної температури й перемішати 
малообертовим дрилем з насадкою для змішування або вручну до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного ви-
тримування суміш перемішують повторно. 
Вкладання облицювальних матеріалів. Облицювальну плитку не 

замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну поверхню 
шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зубчастим 
шпателем. При квадратних плитках зі стороною 200, 300, 400, 600 мм 
висоту зубців шпателя підбирають відповідно 6, 8, 10, 12 мм. Клей 
слід наносити на таку площу, яка може бути оздоблена протягом 
часу, коли розчин ще свіжий (т.з. відкритий час клею). Для досягнення 
кращого зчеплення, плитки вдавлюють з силою у клейовий розчин 
невеликими поворотними рухами. Поправляти плитку, що вкладена, 
допускається не пізніше 10–15 хв після вкладання. Облицювання ви-
конують з відкритими швами (ширина шва вибирається залежно від 
розміру плитки в межах від 1,5 до 5 мм). Для цього рекомендується 
використовувати розшивочні хрестики або шнур. Стійкість розчино-
вої суміші до сповзання дає змогу вкладати плитку зверху донизу. 
Клейовий розчин не повинен заповнювати шви більше ніж на поло-
вину. Заповнення швів виконують не раніше ніж через 24 год після 
облицювання за допомогою сумішей Polimin групи Fuga.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпе-
ратури  основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 55–65 %. 
Протяг, висока температура й занадто поглинальна основа зменшу-
ють відкритий час клею, а низька температура й підвищена вологість 
сповільнюють процес тужавлення клейового розчину. При облицю-
ванні фасадів або приміщень з вологим режимом експлуатації, при 
облицюванні «теплих підлог», а також вкладанні плиток, що мають 
невеликі дефекти (увігнутість, випуклість), розчинову суміш додатко-
во наносять суцільним шаром 1-2 мм на облицювальну плитку.  
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

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

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

Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші (товщина 
шару 2-3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, 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 повітряно-сухих умовах, у 
віці 28 діб, МПа, не менше:
-для керамічної плитки
-для плит грес (водопоглинання від 0,2%)

1,6
1,0

Морозостійкість, циклів, не менше 75

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ 1,4  МПа

ЕЛАСТИФІКОВАНИЙ

ДЛЯ ПІДЛОГИ З 
ВОДЯНИМ ПІДІГРІВОМ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ
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КЛЕЙ ЕЛАСТИФІКОВАНИЙ 
C2TE

WORLD SERIES P-24 ELASTIC

EN 12004 C2TЕ

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякіс-
ного цементу та модифікаторів провідних європейських вироб-
ників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей роз-
чину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Цементна полімермодифікована клеюча суміш 
для облицювання поверхонь плитками з натурального і штучно-
го каменю великого розміру всередині і зовні будинків.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Основа повинна бути:
 - стабільною – міцною, витриманою;
 - рівною – з огляду на максимальній шар клейового розчину 10 
мм, за потреби основу вирівнюють підлоговими підкладковими 
шарами в разі горизонтальних поверхонь і штукатурками – в разі 
вертикальних поверхонь;
 - очищеною від шарів, що знижують адгезію (вапно, жир, віск, за-
лишки масляних і емульсійних фарб). Основи, покриті грибками, 
цвіллю та ін., обробляють спеціальними засобами;
 - знепиленою за допомогою промислових пилососів або вручну;
 - проґрунтована з метою додаткового зміцнення основи і про-
довження часу обробки клейового розчину. Для ґрунтування 
стандартних основ застосовують Polimin АС-7, сильнопогли-
нальних основ – застосовують Polimin АС-5. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суха суміш висипаєть-
ся з мішка в ємність з відміряною кількістю чистої води і розмі-
шується за допомогою низькообертового міксера до отримання 
однорідної консистенції. Отриманий клей відставляють на 5 хви-
лин, а потім знову розмішують. Приготований таким чином клей 
потрібно використовувати прибл. протягом 2 годин.
ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Клей наноситься 
на основу за допомогою гладкої сталевої терки, а потім рівномір-
но розподіляється і профілюється (можна в одному напрямку) за      

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

25 кг
Колір білий/сірий

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 6,5...7,0
Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,3
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2
Максимальна товщина клейового шару, мм 10
Відкритий час, хв, не менше 30
Набуття готовності до розшивки швів, діб, не менше 1
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше:
 - для керамічної плитки
 - для плит грес (водопоглинання від 0,2%)

1,8
1,2

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

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ БІЛЬШЕ 1,6 МПа

ЕЛАСТИЧНИЙ
ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ДЛЯ ПІДЛОГИ З ВОДЯНИМ 
ТА ЕЛЕКТРООБІГРІВОМ

Розмір
плитки, мм

Величина 
зубців терки, 

мм

Мінімальна 
товщина 
клейової 

суміші, мм

Витрати
клейової 

суміші, кг/м2

max 20х20 3-4 2 від 2,5

max 100х100 ≥ 4 3 від 3,5

max 400х400 ≥ 10 6 від 7

max 600х600
≥ 12 8 від 10

max 800х800

ВИТРАТИ

WHITE GREY
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допомогою зубчастого шпателя. Спочатку рекомендується втира-
ти тонкий шар клею в основу, а потім наносять більш товстий шар 
клею і відразу ж профілюють зубчастим шпателем. Зубчастий шпа-
тель потрібно вести в одному напрямку під кутом 50-60º до по-
верхні. На стінах профілювання клею рекомендується виконувати 
у вертикальному напрямку. Після розподілу на основу клей збері-
гає свої властивості приблизно протягом 30 хвилин (за темпера-
тури +20...+22 °C і вологості 60 %). Протягом цього часу потрібно 
докласти плитку і ретельно її притиснути. Поверхня з’єднання 
плитки і клею повинна бути рівномірною і по можливості, найбіль-
шою – мін. 2/3 поверхні плитки. Необхідно своєчасно прибирати 
надлишок клею, що з’являється в швах при притисненні плиток. 
При приклеюванні підлогових плиток, а також покриттів, що ви-
конуються зовні, рекомендується, щоб поверхня приклеювання 
була повною, за потреби необхідно використовувати комбінова-
ний метод, що полягає в нанесенні клеючого розчину на основу 
і на поверхню плитки. Необхідно зберегти ширину швів залежно 
від розміру плиток та умов експлуатації (інформація вказана в тех-
нічних картах сумішей для затирання швів Polimin). 
КОРИГУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПЛИТКИ. Розташування плитки 
можна незначно коригувати, обережно рухаючи її по поверхні при-
клеювання. Це можна виконувати приблизно протягом 20 хв після її 
притиснення (за температури прибл. +22 °C і вологості  60 %).
ЗАТИРКА ШВІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПОКРИТТЯ. Прохід по по-
криттю і затирання швів сумішшю Polimin Fuga Superflex можливо 
прибл. через 24 год після приклеювання плиток. Експлуатаційне 
навантаження можливе через 3 дні. Розширювальні шви між плит-
ками, шви уздовж кутів стін, щілини біля санітарного устаткування 
заповнюють санітарним силіконом.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за тем-
ператури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 мі-
сяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ОБЛИЦЮВАННЯ
ПІДЛОГ
З ПІДІГРІВОМ

ОБЛИЦЮВАННЯ 
ШИРОКОФОРМАТ-
НИМИ ПЛИТАМИ
MAX 800X800 мм

ОБЛИЦЮВАННЯ 
У ВОЛОГИХ 
ПРИМІЩЕННЯХ

ОБЛИЦЮВАННЯ
ЦОКОЛЯ
БУДІВЛІ

ОБЛИЦЮВАННЯ 
ПРИМІЩЕНЬ З 
ІНТЕНСИВНИМ 
НАВАНТАЖЕННЯМ

Застосування керамічних і кам’яних покриттів
види плиток, 
що приклеюються

можливість 
застосування

глазуровані керамічні

+

теракотові

клінкерні

керамічний і підлоговий грес

керамічна і скляна мозаїка

натуральний камінь, нечутливий до зміни кольору

мармур, натуральний камінь,  чутливий до зміни кольору +  (білий)

Приклеювання плиток на горизонтальні й вертикальні 
поверхні всередині та зовні будівель

житлове будівництво

+
кухні, ванни, пральня, гараж

торгові й офісні приміщення, об’єкти громадського користу-
вання з великим і середнім експлуатаційним навантаженням
басейни, технологічні ємності

Приклеювання покриттів різних розмірів
для горизонтальних і вертикальних поверхонь
(≤ 800х800 мм) +

Приклеювання плиток на стандартних основах
бетон, цементні покриття для підлоги, ангідридні 
покриття для підлоги

+

цементні, цементно-вапняні та ангідридні поверхні

стіни з пористого бетону, із силікатної цегли або 
порожнистих блоків, з керамічної цегли або порожнистих 
блоків, з гіпсових блоків

підлогові цементні шари із системою водяного й 
електричного опалення
штукатурки з настінним опаленням

гіпсокартонні, гіпсоволокнисті й цементно-волокнисті 
плити

ЗАСТОСУВАННЯ

WORLD
SERIES

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ НА СТОР. 41



М
АТ

ЕР
ІА

Л
И

 Д
Л

Я
ОБ

Л
И

Ц
Ю

ВА
Н

Н
Я

38

КЛЕЙ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ 
ГЕЛЕВИЙ C2TES1

WORLD SERIES P-25 
GELFIX SUPER ELASTIC

EN 12004 C2TЕS1

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного це-
менту та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприя-
ють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клеюча суміш гелевої структури для облицюван-
ня всередині й зовні будинків плиткою будь-якого розміру по всіх 
видах поверхонь. Використання технології повного просторового 
армування (AER) дозволяє використовувати матеріал на основах, 
схильних до значних деформацій і вібрації, у системах підлогово-
го опалення, облицювання басейнів, резервуарів, балконів, терас, 
гіпсокартону, OSB, камінів і печей. Завдяки застосуванню запатен-
тованої високодисперсної алюмосилікатної добавки клей має здат-
ність до акумуляції води і дозволяє отримати клейову суміш гелевої 
структури.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Основа повинна бути:
 - стабільною – міцною, витриманою;
 - рівною – з огляду на максимальній шар клейового розчину 15 мм, 
за потреби основу вирівнюють підлоговими підкладковими шарами в 
разі горизонтальних поверхонь і штукатурками – в разі вертикальних 
поверхонь;
 - очищеною від шарів, що знижують адгезію (вапно, жир, віск, залиш-
ки масляних і емульсійних фарб). Основи, покриті грибками, цвіллю 
та ін., обробляють спеціальними засобами;
 - знепиленою за допомогою промислових пилососів або вручну;
 - проґрунтована з метою додаткового зміцнення основи і продов-

ження часу обробки клейового розчину. Для ґрунтування стандарт-
них основ застосовують Polimin АС-7, сильнопоглинальних основ 
– застосовують Polimin АС-5. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суха суміш висипається з 
мішка в ємність з відміряною кількістю чистої води і розмішується 
за допомогою низькообертового міксера до отримання однорідної 
консистенції. Консистенцію розчину підбирають виходячи з індиві-
дуальних уподобань і конкретного застосування. Важливо пам’я-
тати, що при максимальній кількості води 0,40-0,42 л/1кг структура 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

25 кг
Колір білий/сірий

Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 9,5...10,5
Витрати сухої суміші кг/м2∙1 мм, від 1,1
Площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщина шару 2-3 мм), м2 7,5

Придатність розчинової суміші, год, прибл. 2...3
Максимальна товщина клейового шару, мм 15
Відкритий час, хв, не менше 30
Набуття готовності до розшивки швів, діб, не менше 1
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше:
 - для керамічної плитки
 - для плит грес (водопоглинання від 0,2%)

2,4
1,6

Морозостійкість, циклів, не менше 75
Температура експлуатації, оС, від...до -50...+80

МІЦНІСТЬ НА 
ВІДРИВ БІЛЬШЕ 1,8 МПА

СТІЙКИЙ ДО
ЗМІЩЕННЯ

ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЇ 
ПЛИТКИ

ВИСОКО 
ЕЛАСТИЧНИЙ

Розмір
плитки, мм

Величина 
зубців терки, 

мм

Мінімальна 
товщина клей-
ової суміші, мм

Витрати
клейової 

суміші, кг/м2

max 20х20 3-4 2 від 2,2

max 100х100 ≥ 6 3 від 3,3

max 400х400 ≥ 8 4 від 4,4
max 500х500 ≥ 10 6 від 6,5

max 600х600

≥ 12 8-12 від 8,8max 800х800

> 1000х1000

ВИТРАТИ

WHITE GREY
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ОБЛИЦЮВАННЯ
ПІДЛОГ
З ПІДІГРІВОМ

ОБЛИЦЮВАННЯ 
ШИРОКОФОРМАТ-
НИМИ ПЛИТАМИ
ДО 3 м2 ТА БІЛЬШЕ

ЗАТИРАННЯ 
ШВІВ 
12/18 ГОДИН

ДЛЯ БАСЕЙНІВ 
І РЕЗЕРВУАРІВ 
БУДЬ-ЯКОГО 
РОЗМІРУ

ПРАЦЮЄ В ШИРО-
КОМУ ДІАПАЗОНІ 
ТОВЩИН
ВІД 2 ДО 15 мм

Застосування керамічних і кам’яних покриттів
види плиток, 
що приклеюються

можливість 
застосування

глазуровані керамічні

+

теракотові
клінкерні
керамічний і підлоговий грес
керамічна і скляна мозаїка, склоблоки
натуральний камінь, нечутливий до зміни кольору
мармур, натуральний камінь,  чутливий до зміни кольору +  (білий)

Приклеювання плиток на горизонтальні й вертикальні 
поверхні всередині та зовні будівель

житлове будівництво

+

кухні, ванни, пральня, гараж
торгові й офісні приміщення, об’єкти громадського користу-
вання з великим і середнім експлуатаційним навантаженням
басейни, технологічні ємності
облицювання підлог з підігрівом

Приклеювання покриттів різних розмірів
для горизонтальних і вертикальних поверхонь(до 3м 2 і більше)

+
підводні і постійно мокрі поверхні

Приклеювання плиток на стандартних основах
бетон, цементні покриття для підлоги, ангідридні покриття 
для підлоги

+

цементні, цементно-вапняні та ангідридні поверхні
стіни з пористого бетону, із силікатної цегли або 
порожнистих блоків, з керамічної цегли або порожнистих 
блоків, з гіпсових блоків
підлогові цементні шари із системою водяного й 
електричного опалення
штукатурки з настінним опаленням
гіпсокартонні, гіпсоволокнисті й цементно-волокнисті плити

стружкові плити для підлоги (товщина від 25 мм) і настінні 
(товщина від 18 мм) 

плити OSB/3 і OSB/4 
існуюче керамічне та кам’яне облицювання 
(«плитка на плитку»)

клей-гелю більш рухлива і текуча. Отриманий клей відставляють на 5 
хвилин, а потім знову розмішують. Приготований таким чином клей 
потрібно використовувати прибл. протягом 2-3 годин.
ВКЛАДАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Клей наноситься 
на основу за допомогою гладкої сталевої терки, а потім рівномірно 
розподіляється і профілюється (можна в одному напрямку) за допо-
могою зубчастого шпателя. Спочатку рекомендується втирати тон-
кий шар клею в основу, а потім наносять більш товстий шар клею 
і відразу ж профілюють зубчастим шпателем. Зубчастий шпатель 
потрібно вести в одному напрямку під кутом 50-60º до поверхні. На 
стінах профілювання клею рекомендується виконувати у вертикаль-
ному напрямку. Після розподілу на основу клей зберігає свої вла-
стивості приблизно протягом 30 хвилин (за температури +20...+22 
°C і вологості 60 %). Протягом цього часу потрібно докласти плитку 
і ретельно її притиснути. Поверхня з’єднання плитки і клею повинна 
бути рівномірною і по можливості, найбільшою – мін. 2/3 поверхні 
плитки. Необхідно своєчасно прибирати надлишок клею, що з’яв-
ляється в швах при притисненні плиток. При приклеюванні підлого-
вих плиток, а також покриттів, що виконуються зовні, рекомендуєть-
ся, щоб поверхня приклеювання була повною, за потреби необхідно 
використовувати комбінований метод, що полягає в нанесенні кле-
ючого розчину на основу і на поверхню плитки. У разі нанесення 
клею шаром 15 мм необхідно застосовувати пропорції води близько 
0,38 л на 1 кг клею. Необхідно зберегти ширину швів залежно від 
розміру плиток та умов експлуатації (інформація вказана в технічних 
картах сумішей для затирання швів Polimin). 
КОРИГУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПЛИТКИ. Розташування плитки мож-
на незначно коригувати, обережно рухаючи її по поверхні приклею-
вання. Це можна виконувати приблизно протягом 20 хв після її при-
тиснення (за температури прибл. +22 °C і вологості 60 %).
ЗАТИРКА ШВІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПОКРИТТЯ. Прохід по покриттю 
і затирання швів сумішшю Polimin Fuga Superflex можливо прибл. че-
рез 18 год після приклеювання плиток. Затирка швів на вертикаль-
них поверхнях – не менше 12 годин. Експлуатаційне навантаження 
можливе через 3 дні. Розширювальні шви між плитками, шви уздовж 
кутів стін, щілини біля санітарного устаткування заповнюють санітар-
ним силіконом.

WORLD
SERIES
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Укладання керамічних плиток (з водопоглинанням не 
менше 3%) +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються 
всередині будівель в звичайних умовах +

Укладання керамічних плиток (з водопоглинанням не 
менше 3%) +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються 
всередині будівель в звичайних умовах +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всере-
дині  та зовні будівель в умовах підвищенної вологості +

Облицювання камінів та печей +

Облицювання теплої підлоги:
- з водяним підігрівом, - з електричним підігрівом +**

Укладання керамічних плиток (з водопоглинанням не 
менше 3%) +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються 
всередині будівель в звичайних умовах +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всере-
дині  та зовні будівель в умовах підвищенної вологості +

Укладання керамічних плиток (з водопоглинанням не 
менше 3%) +

Вкладання  керамогранітних плиток 
(з водопоглинанням не менше 0,2%) +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всере-
дині будівель в звичайних умовах +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всере-
дині  та зовні будівель в умовах підвищенної вологості +

Укладання керамічних плиток (з водопоглинанням не 
менше 3%) +

Укладання  керамогранітних плиток 
(з водопоглинанням не менше 0,2%) +

Укладання мармурових та прозорих облицювальних 
матеріалів (мозаїка, склоблоки) +***

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються 
всередині будівель в звичайних умовах +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всере-
дині  та зовні будівель в умовах підвищенної вологості +

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» +

Укладання керамічних плиток 
(з водопоглинанням не менше 3%) +

Укладання  керамогранітних плиток 
(з водопоглинанням не менше 0,2%) +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються 
всередині будівель в звичайних умовах +

Облицювання стін та підлог, які експлуатуються всере-
дині та зовні будівель в умовах підвищенної вологості +

Облицювання теплої підлоги з водяним підігрівом +

Облицювання сходів та сходових маршів +

Можливість облицювання «плитка на плитку» +

П
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П
-1

0
П

-1
1

П
-1

2
П

-1
4

Р-
24

Р-
25

П
-2

2

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕМЕНТНИХ КЛЕЇВ

+  застосовується        +* неглазурована плитка        +**  керамічна плитка       +***  застосовується біла клейова суміш
Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки 
Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.



М
АТ

ЕР
ІА

Л
И

 Д
Л

Я
ОБ

Л
И

Ц
Ю

ВА
Н

Н
Я

41

ВИБІР КЛЕЙОВОЇ СУМІШІ ЗАЛЕЖНО 
ВІД РОЗМІРУ ПЛИТКИ

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ

Розмір облицювальних плиток, мм 

П-10 СТАНДАРТ

П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС

П-22 МУЛЬТИКЛЕЙ

П-9 КЕРАМІК-КЛЕЙ

П-11 ТЕРМО-КЛЕЙ

П-14 ГРЕС-КЛЕЙ

50х50 100х100 150х150 150х200 200х250 200х300 250х300 300х300 400х400 600х600 800х800 3м2

WORLD SERIES P-25 

WORLD SERIES P-24 

 Розмір облицювальних 
плиток, мм Розмір зубців шпателя, мм Середні витрати клею кг/м2

не менше
50х50 3 1,8

100х100 4 2,5
150х150 6 3,2
150х200 6 3,4
200х250 8 4,5
200х300 8 4,8
250х300 8 5,0
300х300 10 5,5
400х400 10 6,0
600х600

12 7,5800х800
>1000х1000
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ЕЛАСТИЧНА СУМІШ 
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

FUGA SUPERFLEX 

EN13888 CG2 WA

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного 
білого цементу з пігментами, наповнювачами та модифікаторами 
провідних європейських виробників.
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовують для заповнення швів між 
плитками зовні та всередині приміщень для всіх типів мармуру, мо-
заїки, склоблоків, природнього та штучного каменю. Рекомендова-
на для заповнення швів у міcцях, що піддаються інтенсивному впли-
ву води (ванни, душові, басейни), на підлогах з підігрівом, балконах, 
терасах та інших конструкціях, що піддаються деформації. Має бак-
терицидний ефект.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Затирати шви 
після тужавлення плиточного розчину, але не раніше доби після 
укладання. Зазор розчищують на однакову глибину (біля 3 мм), 
звільняють від слабких ділянок, забруднень, зволожують, просушу-
ють до зникнення блиску води. Плитки з матовою або пористою по-
верхнею попередньо випробовують на сумісність із сумішшю для 
заповнення швів, щоб запобігти прояву розводів.
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий міксер з насадкою для розмішування, гумовий 
шпатель для заповнення швів, губка для очищення плиток.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно ви-
сипають в ємність з розрахунковою кількістю води з температурою 
+15…+20 ˚С і одночасно перемішують до отримання однорідної 
маси. Через 3…5-хвилин дозрівання суміш перемішують повторно.
ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ. Розчиновою сумішшю рівномірно заповню-
ють шви. Залишки розчинової суміші знімають з оздобленої поверх-
ні і використовують знову. Загладжувати краще вологим шпателем 

через кілька хвилин після нанесення. Очищають поверхню плиток 
вологою губкою. Якщо поверхня плитки неглазурована  – прийма-
ють заходи щодо запобігання забруднення поверхні плитки.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури від +5 до 
+30 ˚С і відносної вологості повітря  55–65 %. Під час роботи запо-
бігають висушуванню оздоблювальної поверхні від нагріву сонячними 
променями й обдування протягом. протягом кількох днів заповнені шви 
підтримують у вологому стані. Для гарантії однакового кольору на всіх 
ділянках рекомендовано брати заповнювач однієї партії і дотримувати-
ся стабільності приготування суміші (водопотреби) та технології нане-
сення.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не вище +40 ˚С. Гарантійний термін зберігання — 24 
місяці з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ FUGA SUPERFLEX*

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТІЙКИЙ КОЛІР

ДЛЯ КАМІНІВ ТА 
«ТЕПЛОЇ» ПІДЛОГИ

ШИРИНА ШВА 
1...7 мм

СТІЙКА ДО ПОЯВИ
ГРИБКА

ФАСУВАННЯ:

2 кг

Водопотреба на 2 кг сухої суміші, л 0,58...0,6

Рекомендована ширина шва, мм, від...до 1...7

Витрати на 1 м2 оздобленої поверхні, кг, від...до 0,3...0,6
Середня площа затирання з 2 кг сухої суміші (при 
товщині шва 3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1

Морозостійкість, циклів, не менше 75

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

01
білий

02
жасмін

03
кремовий

04
світлий 
беж 05

персик
06

карамель

13
блакитний

14
світло-
сірий 15

сірий
16

чорний

07
кавовий

08
світло-
коричн. 09

горіховий
10

коричневий
11

червоно-
цегляний 12

бузковий

П
ід

ви
щена тріщиностійкість

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

FUGA COLOR

EN 13888 CG1

ФАСУВАННЯ:

2 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі білого цементу 
з пігментами, наповнювачами та модифікаторами провідних євро-
пейських виробників.
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш призначена для заповнення швів між оздо-
блювальними плитками і плитами з природних матеріалів, а також зі 
скла, кераміки та бетону як на стінах, так і на підлозі, в приміщеннях з 
сухим і вологим режимом, а також зовні по жорсткій основі. 
Використання під напором води не передбачено. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Затирати шви 
після тужавлення плиточного розчину, але не раніше доби після 
вкладання. Зазор розчищують на однакову глибину (близько 3 мм), 
звільняють від слабких ділянок, забруднень, зволожують, просушу-
ють до зникнення блиску води. Плитки з матовою або пористою по-
верхнею попередньо випробовують на сумісність із сумішшю для 
заповнення швів, щоб запобігти прояву розводів.
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з не ржавіючих матеріалів, 
низькообертовий міксер з насадкою для розмішування, гумовий 
шпатель для заповнення швів, губка для очищення плиток.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно ви-
сипають в ємність з розрахунковою кількістю води з температурою 
+15…+20 ˚С і одночасно перемішують до отримання однорідної 
маси. Через 3…5-хвилинного дозрівання суміш перемішують по-
вторно.
ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ. Розчиновою сумішшю рівномірно заповню-
ють шви. Залишки розчинової суміші знімають з оздобленої поверх-
ні і використовують знову. Загладжувати краще вологим шпателем 

через кілька хвилин після нанесення. Очищають поверхню плиток 
вологою губкою. Якщо поверхня плитки неглазурована,  приймають 
заходи щодо запобігання забруднення поверхні плитки.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури від +5 до 
+30 ˚С і відносної вологості повітря 55...65 %. Під час роботи запо-
бігають висушуванню оздоблювальної поверхні від нагріву сонячними 
променями й обдування протягом. Протягом кількох днів заповнені 
шви підтримують у вологому стані. Для гарантії однакового кольору на 
всіх ділянках рекомендовано брати заповнювач однієї партії і дотри-
муватися стабільності приготування суміші (водопотреби) й технології 
нанесення.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не вище +40 ˚С, гарантійний термін зберігання — 24 
місяці з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ FUGA COLOR.*

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на 2 кг сухої суміші, л 0,58...0,68

Рекомендована ширина шва, мм, від...до 1...6

Витрати на 1 м2 оздобленої поверхні, кг, від...до 0,3...0,6

Середня площа затирання з 2 кг сухої суміші (при 
товщині шва 3 мм), м2 6,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1

Морозостійкість, циклів, не менше 50

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

СТІЙКИЙ КОЛІР

ПЛАСТИЧНА

ТРІЩИНОСТІЙКА

ШИРИНА ШВА 
1...6 мм

01
білий

02
жасмін

03
кремовий

04
світлий 
беж 05

персик
06

карамель

13
блакитний

14
світло-
сірий 15

сірий
16

чорний

07
кавовий

08
світло-
коричн. 09

горіховий
10

коричневий
11

червоно-
цегляний 12

бузковий

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

FUGA STONEMIX

EN 13888:2010 CG2:W

СКЛАД. Суміш на основі цементу, мінеральних наповнювачів і функ-
ціональних добавок.
ЗАСТОСУВАННЯ. Fuga Stonemix застосовується для заповнення швів 
шириною від 5 до 15 мм між плитками з натурального та штучного ка-
меню, керамограніту, кераміки, облицювальної цегли та інших оздо-
блювальних матеріалів на підлозі і стінах, всередині і зовні приміщен-
ня (гаражі, зупинки і т.д.).
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимога-
ми ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Шви перед зати-
ранням повинні бути очищенні  від пилу, бруду та інших речовин, що 
зменшують адгезію до торців цегли і плитки. Глибина швів повинна 
бути однаковою і складати 5–15 мм. Затирати шви після тужавлен-
ня плиточного розчину, але не раніше доби після вкладання. Зазор 
розчищують на однакову глибину (біля 5 мм), звільняють від слабких 
ділянок, забруднень, зволожують, просушують до зникнення блиску 
води. Плитки з матовою або пористою поверхнею попередньо випро-
бовують на сумісність із сумішшю для заповнення швів, щоб запобігти 
прояву розводів.
ВИКОНАННЯ РОБІТ. Суміш засипати в ємність з чистою водою, витра-
чаючи приблизно 0,9–1,05 л води на 5 кг суміші. Отриману суміш за-
тирають гумовою теркою або гумовим ребром шпателя, намагаючись 
не забруднювати поверхню і не залишати плям на плитках. Залишки 
розчину збирать з поверхні й використовують повторно. Через 10–15 
хв розшиту поверхню протирають вологою губкою. Затверділі залиш-
ки знімають сухою ганчіркою. 
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий міксер з насадкою для розмішування, гумовий шпа-

тель для заповнення швів, губка для очищення плиток.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури від +5 до +30 ˚С 
та відносної вологості повітря 55–65 %. УВАГА! Для отримання 
рівномірного кольору під час роботи з великими об’єктами рекомен-
дується використовувати однакову воду й суміш однієї партії, зазначе-
ної на пакуванні. Свіжозаповнені шви оберігати від дощу. Для тривало-
го захисту шви рекомендується обробити гідрофобною речовиною.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40˚С. Гарантійний термін зберігання — 18 місяці з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ FUGA STONEMIX

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТІЙКИЙ КОЛІР

СТІЙКА ДО
ВИСОЛОУТВОРЕННЯ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКА

ШИРИНА ШВА 
5...15 мм

Водопотреба на 1 кг сухої суміші, л 0,18...0,22

Рекомендована ширина шва, мм 5...15

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1

Коефіціент водопоглинання, кг/м2√год, не більше 0,5

Морозостійкість циклів, не менше 50

Міцність на стику у віці 28 діб, не менше 15
Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

білий піщаний кремовий коричневий цегляний світло-
сірий

сірий чорний

Розмір плитки, мм Шов, мм Витрати, кг/м2

300х300
5х7,5 

≈ 0,35
450х450 ≈ 0,25
600х600 ≈ 0,20

ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ

ПРИMITKA. Паперова передача кольору 
максимально наближена до оригіналу, але 
не гарантує 100% збігу, тому рекомендо-
вано колір шва підбирати відповідно до 
зразків фуги в місцях продажу.

ФАСУВАННЯ:

5 кг

Вс
ер

едині і зовні приміщень
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-
МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ

ТУ У 20.5-31481925-001:2016

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними 
наповнювачами та функціональними добавками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клей акриловий, призначений для приклею-
вання ДВП, ДСП, картону, МДФ, пробки, пінополістірольних та 
гіпсових декоративних елементів, плитки, мозаїки, кераміки, пар-
кету, ковроліну та лінолеуму до бетону, цегли, штукатурки та інших 
матеріалів. Використовується всередині сухих і вологих примі-
щень. Не рекомендується для паркету з клена, бука, ясеня.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. Однорідна, в’язка маса білого кольору.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Осно-
ва, що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, 
бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують 
адгезію. Видалити старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. 
Крейдову побілку й вапняну фарбу видалити, після чого промити 
поверхню водою. За потреби виправити нерівності штукатур-
ками й шпаклівками Polimin, після чого зашліфувати й видалити 
пил. Поверхню обробити ґрунтовкою Polimin групи «АС».
ВИКОНАННЯ РОБІТ. Температура поверхні й повітря не повин-
на бути нижче +5 °С і вище +30 °С. Відносна вологість повітря 
— не більше 80 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 
7 %. Уникати протягів, вітру й прямих сонячних променів. Під час 
укладання покриття на підлогу з підігрівом температуру вста-
новлюють на рівні +18 °С. Перед використанням клей ретельно 
перемішують. За потреби розбавляють чистою водою (не більше 
5 %). Наносити клей на підготовлену основу зубчастим шпателем 
площиною не менше 80 % усієї площини елемента, що прикле-
юється. Одна з поверхонь що склеюється повинна бути водопо-

глинаючою.
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТА. Інструмент очищують і промивають 
водою одразу після проведення робіт, не допускаючи його ви-
сихання.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Клей 
зберігають за температури +5 °С…+30 °С у герметично закри-
тому пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з 
дати виготовлення, що зазначена на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСОКА КЛЕЙОВА 
ЗДАТНІСТЬ ВОЛОГОСТІЙКИЙ       

Адгезія до бетону, через 7 діб, більше, МПа 2,0

Витрати при нанесенні шпателем А1, г/м2 250...350

Витрати при нанесенні шпателем В2, г/м2 450...550
Час висихання за температури повітря +20 ± 2 °С 
та вологості 60 ± 5 %: 
 - відкритий час, близько, хв
 - використовувати, через, год
 - максимальна міцність, через, год

20
24
72

Температура основи, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до +5...+50

         Що 
клеїти

На що 
клеїти

плитка, 
кераміка  скло дерево, 

ДСП OSB пластик, 
ПВХ бетон гіпс піно-

пласт камінь метал

плитка, 
кераміка + + + + +

скло + +

дерево, 
ДСП + + + + + + + +

OSB + + + + + + +

пластик, 
ПВХ + + +

бетон + + + + + + + +

гіпс + + + + + + +

пінополі-
стирол 
(EPS)

+ + + +

камінь + + + + + + +

метал + + + + +

ФАСУВАННЯ: 

1/3/6/12 кг

    
  П

ок

ращена  форм
ула

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ      БЕЗ ЗАПАХУ
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МОДИФІКОВАНИЙ 
ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТНИЙ КЛЕЙ

PVA GLUE

ТУ У 20.5-31481925-004:2018

СКЛАД. Композиція з полівінілацетатної дисперсіі та модифіко-
ваних полімерів, вода, функціональні домішки.

ЗАСТОСУВАННЯ. Клей застосовується для склеювання: картону, 
паперу, шкіри, тканини, шпалер, деревини, а також для введення 
в будівельні розчини на основі крейди, гіпсу, цементу та інших 
в’яжучих для модифікування їх властивостей. Клей для внутрішніх 
робіт.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. Однорідна,  рідка маса білого кольору.

ВЛАСТИВОСТІ. Клей білого кольору, після висихання – прозо-
рий. При додаванні до розчинів на основі крейди, гіпсу, цементу 
та інших в’яжучих покращує пластичність при нанесенні матеріа-
лу, збільшується адгезія, еластичність матеріалу після твердіння.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня 
повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, масляних плям 
та інших речовин, що знижують адгезію. Занадто гладкі поверхні 
обробити наждачним папером. 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Щітка, валик, шпатель.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Перед використанням перемішати. Нане-
сти тонким шаром на одну із поверхонь, що склеюється, після 
чого деталі з’єднати та притиснути на 15–30 хв. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура клею, навколишнього середови-
ща, основи: вище +10 °С. При додаванні в будівельні розчини, 
клей замішується з водою, яка використовується для приготу-
вання розчину.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати в щільно запакованій фірмової 
тарі, у сухих умовах (найкраще на піддонах) за температури +5 
°С…+30 °С. Не допускати заморожування і впливу прямих соняч-
них променів. Термін придатності —  18 місяців з дати виробни-
цтва, вказаної на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розчинник вода

Витрати (залежно від методу нанесення, матеріалу 
й товщини шару клею), г/м2 150...500

Час висихання за температури повітря +20 ± 2 °С і 
вологості 60 ± 5 %:
- папір, картон, хв
- дерево, тканина, шкіра, год

3
5...6

Температура основи, оС, від...до +10...+30

Температура експлуатації, оС, від...до +5...+50

ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДІЙНЕ
СКЛЕЮВАННЯ

ЕЛАСТИЧНИЙ ПРИ 
ВИСИХАННІ

ПОКРАЩУЄ ВЛАСТИВОСТІ 
БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ      

ФАСУВАННЯ: 

1/3/5/10 кг

    
   

  В
ол

огостійкий
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КЛЕЙ ДЛЯ СКЛОПОЛОТНА 
І ШПАЛЕР

FIBERGLASS GLUE

ТУ У 20.5-31481925-004:2018

СКЛАД. Модифікований крохмаль, композиція з полівінілацетат-
ної дисперсіі та метилцелюлози, функціональні добавки.

ЗАСТОСУВАННЯ. Клей застосовується для приклеювання скло-
полотна, скловолокнистих, паперових, флізелінових, вінілових, 
акрилових, важких, тиснених, структурних, текстильних та інших 
шпалер, шпалер під фарбування на поглинальну або пофарбовану 
поверхню в сухих приміщеннях.

ВЛАСТИВОСТІ. Готовий до використання клей з високими склею-
вальними властивостями, легко наноситься та розподіляється по 
поверхні. Забезпечує можливість коригування та підгонки поло-
тен завдяки хорошій початковій склеювальній здатності. Має ви-
соку адгезію, після висихання утворює прозорий клейовий шов. 
Зберігає паропроникні властивості поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверх-
ня повинна бути суха, очищена від пилу, бруду, старих шпалер, 
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Тріщини 
та нерівності вирівняти шпаклівками. Занадто гладкі поверхні об-
робити наждачним папером та видалити пил.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Щітка, валик, шпатель для шпалер.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Перед використанням перемішати. При при-
клеюванні настінних матеріалів керуватися інструкціями виробни-
ка цих матеріалів. Клей наноситься валиком, щіткою або зубчатим 
шпателем, за температури не нижче +15 °С, відносна вологість 
— не вище 85 %. Залежно від типу настінних матеріалів наносити 

клей на основу або на поверхню полотнища. Покриття приклею-
вати методом мокрого приклеювання. Час витримки клею після 
нанесення залежить від поглинальної здатності поверхні, але ста-
новить не більше як 15 хв. Приклеєне покриття щільно притисну-
ти до поверхні й розрівняти за допомогою гумового валика або 
пластмасового шпалерного шпателя. Приклеювання склополотна 
для армування поверхні проводити в 2 етапи з інтервалом 1–2 год, 
щоб полотно було просочене клеєм на всю товщину. Надлишки 
клею треба видалити, подальшу обробку поверхні виконувати піс-
ля повного висихання клею — 24 год.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Термін придатності — 18 місяців з дати ви-
робництва, вказаної на пакуванні. Не допускати заморожування 
і впливу прямих сонячних променів.  Зберігати в щільно запа-
кованій фірмової тарі, у сухих умовах (краще на піддонах) за 
температури  +5...+30 °С. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШВИДКО СОХНЕ    

БЕЗ ЗАПАХУ
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ      

НАДІЙНЕ СКЛЕЮВАННЯ

Щільність, г/см3 1,05

Витрати, г/м2 150...350
Час висихання за температури +20 оС та вологості 
50–70 %, год, не менше 24

Колір після висихання прозорий
Час витримки клею після нанесення на поверхню, 
не більше, хв 15

Температура основи та навколишнього 
середовища, оС від...до +15...+25

Не
 з

ал
иш

ає плям на поверхні

ФАСУВАННЯ: 

5/10 кг



ТМ Polimin представлена сумішами для 
декоративного оздоблення стін будівель при вико-
нанні як внутрішніх, так і зовнішніх робіт з фактурою 
«Короїд» та «Камінцева». Дані штукатурки мають
високі експлуатаційні характеристики, а також підхо-
дять для створення довговічних естетичних фасадів.
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УЛЬТРАБІЛА ФАКТУРНА 
ШТУКАТУРКА  ЗЕРНО Ø 2,5 мм

ШФ-1 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЇД»

Ц.1.ШТ-4 БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ: 

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна, армована мікроволокном, композиція на 
основі білого цементу з фактуроутворюючими зернами та модифікато-
рами провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню 
механічних властивостей розчину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується для високоякісного декора-
тивного оздоблення стін будівель при виконанні як внутрішніх, так і зов-
нішніх робіт. Фактуру можна створювати на різних мінеральних поверх-
нях: цементні штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2, ШЦ-5) або застосовувати 
як один з варіантів фінішного покриття при утепленні фасадів будівель 
за системою POLIMIN THERMO FACADE.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути міц-
ною, рівною (нерівності на основі перешкоджають створенню фактури) 
й очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, які знижують адгезію. 
Біовражені ділянки поверхні оброблюють антисептиком. Бетонні та інші 
міцні основи обробляють кварц-ґрунтом Polimin AC-3 (SC-3). Поверхні, 
що були покриті сумішами на основі  вапна або крейди, ретельно зми-
вають, а покриття з масляних і полімерних фарб видаляють механічним 
чи іншим методом. 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, низбко-
обертовий міксер з насадкою для розмішування, металеві нержавіючі 
шпатель і терка для нанесення та розгладжування розчинової суміші, 
терка з пружною поверхнею для структурування. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно вси-
пають в ємність з розрахунковою кількістю води з температурою 
+15...20 °С й одночасно перемішують до отримання однорідної маси. 
Після 3...5-хвилинної витримки розчинову суміш перемішати повторно. 
Отримання кольорової штукатурки можливе фарбуванням структуро-
ваної поверхні фасадними фарбами.

НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Розчинову суміш наносять на підготовле-
ну поверхню стін знизу вверх. Потім знімають зайву розчинову суміш 
до появи фактуроутворюючих зерен, при цьому інструмент потрібно 
тримати під кутом 45°– 50° до оздоблюваної поверхні. До створення 
структури беруться в момент початкового тужавлення штукатурки (не 
раніше ніж через 5 хв після її нанесення, залежно від типу основи й умов 
виконання робіт). Борознисті штукатурки структуруються за допомогою 
терки з пружною поверхнею (пластик) шляхом легких поступальних 
або обертальних рухів по поверхні. Інструмент при цьому потрібно 
тримати паралельно оздоблювальній поверхні. Малюнок визначається 
траєкторією руху терки й частотою її припіднімання, що дає можливість 
отримати горизонтальні, вертикальні, кругові або перехресні борозни. 
Майстерність виконавця надає особливого почерку, індивідуального 
вигляду й привабливості малюнкам, а за бажання — різноманітності й 
неповторності.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконують за температури основи 
+5...+30 °С та відносної вологості 55...65 %. Протягом 2–3 днів 
штукатурку оберігають від дощу, надмірного пересихання та впли-
ву від’ємних температур.  Для гарантії однакового кольору по всій 
поверхні бажано використовувати матеріал однієї партії, дотримува-
тись стабільності дозування води і виконувати роботу на одній по-
верхні методом «мокре на мокре». При змушених перервах вздовж 
лінії нанесеної штукатурки приклеюється малярна стрічка, по якій 
наноситься декоративна штукатурка і структурується. Перед понов-
ленням роботи стрічку слід видалити разом із залишками штукатурки. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ул
ьтр

абіла               Ultra white                 
  

Колір: білий
під 

фарбування

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

Витрати сухої суміші, кг/м2, від...до 3,5

Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше

0,5

Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші, м2 7,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1

Морозостійкість, циклів, не менше 75

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

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА АТМОСФЕРОСТІЙКА

АРМОВАНА 
МІКРОВОЛОКНОМ
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БІЛА/СІРА ФАКТУРНА 
ШТУКАТУРКА  ЗЕРНО Ø 2,5 мм

ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЇД»

Ц1.ШТ-4 СІРА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі портландцементу, 
модифікаторів провідних європейських виробників та фактуроутворю-
ючих зерен.
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується для високоякісного декора-
тивного оздоблення стін будівель при виконанні як внутрішніх, так і зов-
нішніх робіт. Фактуру можна створювати на різних мінеральних поверх-
нях: цементні штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2, ШЦ-5) або застосовувати 
як один з варіантів фінішного покриття при утепленні фасадів будівель за 
системою POLIMIN THERMO FACADE. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути міц-
ною, рівною (нерівності на основі перешкоджають створенню фактури) 
й очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, які знижують адгезію. 
Біологічно пошкоджені ділянки поверхні обробляють антисептиком. 
Бетонні та інші міцні основи обробляють кварц-ґрунтом Polimin  АС-3 
(SC-3). Поверхні, що були покриті сумішами на основі  вапна або крейди, 
ретельно змивають, а покриття з масляних і полімерних фарб видаляють 
механічним чи іншим методом. 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, низько-
обертовий міксер з насадкою для розмішування, металеві нержавіючі 
шпатель і терка для нанесення та розгладжування розчинової суміші, 
терка з пружною поверхнею для структурування. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно всипають 
в ємність з розрахунковою кількістю води з температурою +15...20 °С й 
одночасно перемішують до отримання однорідної маси. Після 3...5-хви-
линної витримки розчинову суміш перемішати повторно. Отримання 
кольорової штукатурки можливе фарбуванням структурованої поверхні 
фасадними фарбами. 

НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Розчинову суміш наносять на підготовле-
ну поверхню стін знизу вверх. Потім знімають зайву розчинову суміш 
до появи фактуроутворюючих зерен, при цьому інструмент потрібно 
тримати під кутом 450–500 до оздоблюваної поверхні. До створення 
структури беруться в момент початкового тужавлення штукатурки (не 
раніше ніж через 5 хв після її нанесення залежно від типу основи й умов 
виконання робіт). Борознисті штукатурки структуруються за допомогою 
терки з пружною поверхнею (пластик) шляхом легких поступальних або 
обертальних рухів по поверхні. Інструмент при цьому потрібно трима-
ти паралельно до оздоблювальної поверхні. Малюнок визначається 
траєкторією руху терки й частотою її припіднімання, що дає можливість 
отримати горизонтальні, вертикальні, кругові або перехресні борозни. 
Майстерність виконавця надає особливого почерку, індивідуального 
вигляду й привабливості малюнкам, а за бажання — різноманітності й 
неповторності.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконують за температури основи +5...+30 °С 
та відносної вологості 55...65 %. Протягом 2-3 днів штукатурку оберіга-
ють від дощу, надмірного пересихання та впливу від’ємних температур.  
Для гарантії однакового кольору по всій поверхні бажано використову-
вати матеріал однієї партії, дотримуватись стабільності дозування води і 
виконувати роботу на одній поверхні, дотримуючись методу «мокре на 
мокре». При змушених перервах вздовж лінії нанесеної штукатурки при-
клеюється малярна стрічка, по якій наноситься декоративна штукатурка 
і структурується. Перед поновленням роботи стрічку слід видалити ра-
зом із залишками штукатурки. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ФАСУВАННЯ: 

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: білий/сірий під 
фарбування

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

Витрати сухої суміші, кг/м2, від...до 3,5

Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше

0,5

Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші, м2 7,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1

Морозостійкість, циклів, не менше 75

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

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА АТМОСФЕРОСТІЙКА

АРМОВАНА 
МІКРОВОЛОКНОМ
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БІЛА ФАКТУРНА ШТУКАТУРКА
ЗЕРНО Ø 1,5;  Ø 1,8 мм

ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР 
«КАМІНЦЕВА»

Ц.1.ШТ-4 БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ: 

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі білого цементу з 
модифікаторами провідних європейських виробників та фактуроут-
ворюючими зернами.
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується для високоякісного деко-
ративного оздоблення стін будівель при виконанні як внутрішніх, так і 
зовнішніх робіт. Фактуру можна створювати на різних мінеральних по-
верхнях: бетон, цементні штукатурки (Polimin ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-5), або 
застосовувати як один з варіантів фінішного покриття при утепленні 
фасадів будівель за системою POLIMIN THERMO FACADE.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути мі-
цною, рівною (нерівності на основі перешкоджають створенню фак-
тури) й очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, які знижують 
адгезію. Біологічно пошкоджені ділянки поверхні обробляють анти-
септиком. Водопоглинальні основи просочують (з подальшою суш-
кою) ґрунтовками Polimin групи АС. Для забезпечення однотонності 
підкладкового шару, підвищення зчеплення з основою, поверхню ре-
комендовано обробити ґрунтовкою Polimin АС-3 або SC-3.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності з нержавіючих матеріалів, низько-
обертовий міксер з насадкою для розмішування, металеві нержавіючі 
шпатель і терка для нанесення та розгладжування розчинової суміші, 
терка з пружною поверхнею для структурування. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно вси-
пають в ємність з розрахунковою кількістю води з температурою 
+15...20 °С й одночасно перемішують до отримання однорідної маси. 
Після 3...5-хвилинної витримки розчинову суміш перемішати повтор-
но. Отримання кольорової штукатурки можливе фарбуванням струк-
турованої поверхні фасадними фарбами.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ.  Розчинову суміш наносять на підготовле-

ну поверхню стін знизу вверх товщиною 3-4 мм. Потім знімають зайву 
розчинову суміш до потрібної товщини покриття, при цьому інстру-
мент потрібно тримати під кутом 45°–50° до оздоблюваної поверхні. 
До створення структури беруться в момент початкового тужавлення 
штукатурки (не раніше, ніж через 5 хв після її нанесення залежно від 
типу основи й умов виконання робіт). Камінцева штукатурка структу-
рується за допомогою терки з пружною пластиковою або нержавію-
чою поверхнею шляхом легких поступових або обертових рухів по 
поверхні. Інструмент при цьому потрібно тримати паралельно об-
роблюваної поверхні. Малюнок визначаєтся траєкторією руху терки 
і частотою її припіднімання, що дає можливість  отримати різноманітні  
камінцеві фактури. Майстерність виконавця надає особливого почер-
ку, індивідуального вигляду й привабливості малюнкам, а за бажання 
— різноманітності й неповторності. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконують за температури основи 
+5...+30 °С і відносної вологості 55...65 %. Протягом 2-3 днів штука-
турку оберігають від дощу, надмірного пересихання та впливу від’єм-
них температур.  Для гарантії однакового кольору по всій поверхні 
необхідно використовувати матеріал однієї партії, дотримуватись 
стабільності дозування води і виконувати роботу на одній поверхні, 
дотримуючись методу «мокре на мокре». При змушених перервах 
вздовж лінії нанесеної штукатурки приклеюється малярна стрічка, 
по якій наноситься декоративна штукатурка і структурується. Перед 
поновленням роботи стрічку слід видалити разом із залишками шту-
катурки. Фарбувати фарбами на водній основі після витримування 3 
діб, на органічних розчинниках — 7 діб.  
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір: білий під фарбування

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

Витрати сухої суміші, кг/м2, від
зерно Ø 1,5 / зерно Ø 1,8 2,5 /3

Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих 
умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше

0,5

Площа штукатурення з 1 мішка 25 кг сухої суміші, м2 8

Придатність розчинової суміші, год, не менше 1

Морозостійкість, циклів, не менше 75

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

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА АТМОСФЕРОСТІЙКА

АРМОВАНА 
МІКРОВОЛОКНОМ

   П
ок

ращена   ф
орм

ула



Ідеальне рішення декоративного оздоблення 
залежить від правильно підібраних матеріалів 
відповідно до умов експлуатації. Широкій вибір 
силікон-модифікованих, латексних, акрилових 
фасадних та інтер’єрних фарб та штукатурок ТМ 
Polimin, різноманіття кольорів і фактур допоможуть 
реалізувати проекти будь-якого задуму і складності.
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ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ФАКТУРНА
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 1,5 мм) 

АВ-15 АКРИЛ-ДЕКОР «БАРАНЕЦЬ»

ДСТУ EN 1062-1:2012 E5 S3 V2 W2  A0 C0

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з фракціонованими 
наповнювачами, пігментами і функціональними домішками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Штукатурка призначена для захисту і декорування 
міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготов-
лених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, систем 
утеплення. Використовується для обробки фасадів житлових, торго-
вих, промислових, складських та інших будівель, а також для створен-
ня декоративного структурного покриття «баранець». Можливе вико-
ристання всередині приміщень на різних міцних поверхнях.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня, що 
обробляється, має бути сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, 
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Видалити 
старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. Крейдову побілку та 
вапняну фарбу видалити, після чого промити поверхню водою. Нові, 
свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед 
нанесенням декоративної штукатурки протягом, принаймні, одного 
місяця. За потреби виправити нерівності штукатурками й шпаклівка-
ми Polimin, після чого зашліфувати й видалити пил. Перед нанесен-
ням декоративної штукатурки поверхні треба обробити адгезійною 
ґрунтовкою Polimin Quartz Primer АС-3. При використанні тонованої 
штукатурки ґрунтовку рекомендується тонувати у колір штукатурки. 
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку ретельно перемішати пе-
ред застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку при на-
несенні на суцільну поверхню, змішати в одній ємності достатню 
кількість штукатурки. За потреби можна розбавити водою до 7 %. 

Якщо доведеться застосовувати штукатурку різних партій, стики ре-
комендується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зроби-
ти їх непомітними. Нанести штукатурку на поверхню шпателем або 
теркою з нержавіючої сталі, або установкою для машинного нане-
сення рівномірним шаром, товщина якого відповідає розміру зерен. 
Наносити на одну поверхню безперервно методом «мокре на мо-
кре», уникаючи перекриття раніше нанесеної штукатурки, в напрям-
ку знизу догори. Після нанесення і видалення надлишків матеріалу 
його структурують круговими рухами пластиковою штукатурною 
теркою, утримуючи її паралельно поверхні. Інструмент очищують і 
промивають водою одразу після проведення робіт, не допускаючи 
його висихання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не має бути ниж-
че +5 оС і вище +30 оС. Відносна вологість повітря — не більше 80 
%. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. Уникати про-
тягів, впливу вітру та прямих сонячних променів. 
ДОГЛЯД. Оштукатурену поверхню можна мити не раніше ніж через 
місяць після нанесення штукатурки, обережним промиванням під 
тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може залиши-
тися слід від миття, і тому рекомендується відокремити ділянку, яка 
очищатиметься, по лініях фасаду будівлі, щоб зробити його непоміт-
ним. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна прибра-
ти за допомогою м’якої щітки. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожування! 
Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично закритому 
пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виго-
товлення.  Залишки не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. 
Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару й сухі 
залишки утилізувати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд покриття
фактура

«баранець»

Витрати, кг/м2, близько 2,5...2,7

Час висихання, год 24

Густина, кг/л 1,75...1,95

Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

РОЗМІР ЗЕРНА-
НАПОВНЮВАЧА 1,5 ММ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ФАКТУРА 
«БАРАНЕЦЬ»

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.                    База С — прозорий, тільки для тонування в темні й насичені кольори. 
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ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОН-МОДИФІКОВАНА
ФАКТУРНА ШТУКАТУРКА 
(ЗЕРНО Ø 1,5 мм)

SВ-15 СИЛІКОН-ДЕКОР «БАРАНЕЦЬ»

ДСТУ  EN 1062-1:2012 E5 S3 V1 W3 A0 C0

СКЛАД. Водна дисперсія силіконового та акрилового полімерів з 
фракціонованими наповнювачами, пігментами і функціональними до-
бавками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Штукатурка призначена для захисту і декорування 
міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготов-
лених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, систем 
утеплення. Утворює покриття, стійке до агресивних кліматичних 
впливів і промислових забруднень повітря. Використовується для 
обробки фасадів житлових, торгових, складських та інших будівель, 
а також для створення декоративного структурного покриття «бара-
нець». Ідеально підходить для фасадів промислових і приморських 
зон. Можливе використання всередині приміщень на різних міцних 
поверхнях.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися вимога-
ми ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня, що об-
робляється, має бути сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, мас-
ляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Видалити старі 
розтріскані і відшаровані ділянки основи. Крейдову побілку і вапняну 
фарбу видалити, після чого промити поверхню водою. Нові, свіжі по-
верхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед нанесен-
ням декоративної штукатурки протягом, принаймні, одного місяця. За 
потреби виправити нерівності штукатурками й шпаклівками Polimin, 
після чого зашліфувати й видалити пил. Перед нанесенням декора-
тивної штукатурки поверхні треба обробити адгезійною ґрунтовкою 
Polimin Silicone Quartz Primer SС-3. При використанні тонованої штука-
турки ґрунтовку рекомендується тонувати в колір штукатурки. 
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку ретельно перемішати перед 
застосуванням. За потреби можна розбавити водою до 7 %. Щоб уник-

нути відмінностей у відтінку при нанесенні на суцільну поверхню, змі-
шати в одній ємності достатню кількість штукатурки. Якщо доведеться 
застосовувати штукатурку різних партій, стики рекомендується ви-
конувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. 
Нанести штукатурку на поверхню шпателем або теркою з нержавіючої 
сталі, або установкою для машинного нанесення рівномірним шаром, 
товщина якого відповідає розміру зерен. Наносити на одну поверхню 
безперервно методом «мокре на мокре», уникаючи перекриття рані-
ше нанесеної штукатурки, в напрямку знизу догори. Після нанесення і 
видалення надлишків матеріалу його структурують круговими рухами 
пластиковою штукатурною теркою, утримуючи її паралельно поверх-
ні. Інструмент очищують і промивають водою відразу після проведен-
ня робіт, не допускаючи його висихання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не має бути нижче  
+5 оС і  вище +30 оС. Відносна вологість повітря — не більше 80 %. 
Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. Уникати протягів, 
впливу вітру й прямих сонячних променів. 
ДОГЛЯД. Оштукатурену поверхню можна мити не раніше ніж через 
місяць після нанесення штукатурки, обережним промиванням під 
тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може залишити-
ся слід від миття, і тому рекомендується відокремити ділянку, яка очи-
щатиметься, по лініях фасаду будівлі, щоб зробити його непомітним. 
Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна прибрати за 
допомогою м’якої щітки.  
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожування! 
Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично закритому паку-
ванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виготовлення.  
Залишки не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки 
передати в місце збору відходів. Порожню тару й сухі залишки утилізува-
ти як будівельне сміття.

ФАСУВАННЯ:

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд покриття
фактура

«баранець»

Витрати, кг/м2, близько 2,5...2,7

Час висихання, год 24

Густина, кг/л 1,75...1,95

Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

РОЗМІР ЗЕРНА-
НАПОВНЮВАЧА 1,5 ММ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ФАКТУРА 
«БАРАНЕЦЬ»
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SSB-15 ДЕКОРАТИВНА 
СИЛІКОН-СИЛІКАТНА ФАКТУРНА 
ШТУКАТУРКА «БАРАНЕЦЬ»
(ЗЕРНО Ø 1,5 мм)
ДСТУ EN 1062-1:2012 E5 S3 V1 W3 A0 C0

ФАСУВАННЯ:

25 кг

CКЛАД.Водні дисперсії силіконових та акрилових смол, рідке скло, 
фракціоновані наповнювачі, пігменти, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС 
у продукті підкатегорії а/l≤200 g/l.
ПРИЗНАЧЕННЯ. Штукатурка призначена для захисту та декорування 
міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготов-
лених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, систем уте-
плення. Використовується для створення декоративного фактурного 
покриття «БАРАНЕЦЬ» при обробці житлових, торгових, промислових, 
складських та інших будівель. Має рівномірну середньозернисту факту-
ру. Підлягає тонуванню.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. Підготовку поверхні проводити згідно з 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23, а саме:
 - відмити неміцні ділянки основи, розшити тріщини, відчистити поверх-
ню від бруду, пилу, мастила тощо;
 - відремонтувати або вирівняти основу, дотримуючись технологій ви-
конання робіт та інструкцій із застосування сухих будівельних сумішей 
ТМ Polimin;
 - невеликі напливи й нерівності розчину зняти за допомогою шпателя 
та зашліфувати наждачною теркою;
 - обробити поверхню тонованою в тон штукатурки адгезійною 
ґрунт-фарбою Polimin, час висихання – не менше ніж 4 год (+20 °С), не 
менше ніж 24 год (+5 °С), вологість – <65 %.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ. Перед застосуванням штукатурку потрібно 
перемішати. За потреби можна розбавити водою до 7 %. Декоратив-
ну штукатурку SSB-15 рівномірно наносити на основу нержавіючою 
теркою під кутом 50° до поверхні. Товщина шару нанесення повинна 

відповідати розміру зерен наповнювача. Після нанесення формувати 
структуру поверхні за допомогою пластикової терки, але не пізніше як 
через 10 хв за нормальних умов. Однорідну фактуру поверхні форму-
ють круговими рухами терки. Роботи на одній площині виконують без-
перервно: від кута до кута будівлі чи приміщення або на межі рельєфних 
елементів огороджувальних конструкцій. У разі перерви вздовж лінії 
закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яку після перер-
ви слід видалити. Після закінчення роботи інструменти промити водою.
Для рівномірності кольору рекомендується використовувати й тонува-
ти штукатурку однієї партії, тоновану штукатурку різних партій потрібно 
змішати. Не наносити штукатурку на поверхні, на які потрапляє пряме 
сонячне проміння, забороняється опорядження в вітряну, дощову по-
году та за умов зниження температур. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботи проводити за відносної вологості повітря 
не вище 80% та  температури повітря, матеріалу та основи від +8 
°С до +30 °С. Свіжу штукатурку протягом 3 діб захищати від дії вологи, 
вітру, від’ємних температур. Час висихання – 24 год за температури 
навколишнього середовища +20 °С та відносної вологості повітря 
65%. Висока вологість повітря та низькі температури можуть значно по-
довжити час висихання і викликати різнотоновість покриття. Повністю 
сухим і здатним витримувати навантаження покриття стає через 7 днів. 
Можлива часткова зміна кольру під час сильного косого дощу. Проте, 
після висихання колір покриття повертається до початкового. Тару й 
залишки штукатурки утилізувати як будівельне сміття. 
УМОВИ ТА СТРОК ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати в щільно закритій тарі ви-
робника, в сухому, провітрюваному приміщенні, за температури від 
+5 °С до +30 °С протягом 12 місяців з дати виготовлення. Не допускати 
дії прямих сонячних променів та заморожування під час транспорту-
вання та зберігання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд покриття
фактура

«баранець»

Термін утворення поверхневої плівки, хв 15
Міцність зчеплення з основою, не менше,  МПа 0,5
Час висихання, год 24
Водопроникність, не більше, кг/м² год 0,5 0,1
Витрати, кг/м² 2,5...2,7
Середня площа штукатурення з одного  відра 25 кг, м² 10
Густина, г/см3 1,75...1,95

ВИСОКО-
ПАРОПРОНИКНА

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

АТМОСФЕРОСТІЙКА,
ВОДОСТIЙКА

СТІЙКА ДО УРАЖЕННЯ 
ГРИБКОМ ТА ПЛІСНЯВОЮ

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.                    База С — прозорий, тільки для тонування в темні й насичені кольори. 
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ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ФАКТУРНА
ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 2,0 мм)

АК-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОЇД»

EN 1062-1:2012 E5 S4 V2 W2 A0 C0

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з фракціонованими 
наповнювачами, пігментами і функціональними домішками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Штукатурка призначена для захисту і декоруван-
ня міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, під-
готовлених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, 
систем утеплення. Використовується для обробки фасадів житлових, 
торгових, промислових, складських та інших будівель, а так само для 
створення декоративного структурного покриття «короїд». Можливе 
використання всередині приміщень на різних міцних поверхнях.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися вимога-
ми ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня, що об-
робляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, 
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Видалити 
старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. Крейдову побілку і 
вапняну фарбу видалити, після чого промити поверхню водою. Нові, 
свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед 
нанесенням декоративної штукатурки протягом, принаймні, одного 
місяця. За потреби виправити нерівності штукатурками й шпаклівка-
ми Polimin, після чого зашліфувати й видалити пил. Перед нанесен-
ням декоративної штукатурки поверхні треба обробити адгезійною 
ґрунтовкою  Polimin Quartz Primer АС-3. При використанні тонованої 
штукатурки ґрунтовку рекомендується тонувати в колір штукатурки. 
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку ретельно перемішати пе-
ред застосуванням. За потреби можна розбавити водою до 7 %. Щоб 
уникнути відмінностей у відтінку при нанесенні на суцільну поверх-
ню, змішати в одній ємності достатню кількість штукатурки. Якщо 
доведеться застосовувати штукатурку різних партій, стики рекомен-

дується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх не-
помітними. Нанести штукатурку на поверхню шпателем або теркою 
з нержавіючої сталі, або установкою для машинного нанесення рів-
номірним шаром, товщина якого відповідає розміру зерен. Наносити 
на одну поверхню безперервно методом «мокре на мокре», уникаю-
чи перекриття раніше нанесеної штукатурки, в напрямку знизу дого-
ри. Після нанесення і видалення надлишків матеріалу, структурують 
його пластиковою штукатурною теркою, утримуючи її паралельно 
поверхні, при цьому напрямок рухів повинен відповідати бажаному 
напрямку борозн фактури. Інструмент очищують і промивають водою 
відразу після проведення робіт, не допускаючи його висихання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не повинна бути 
нижче +5 оС і  вище +30 оС. Відносна вологість повітря — не більше 
80 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. Уникати про-
тягів, впливу вітру і прямих сонячних променів.
ДОГЛЯД. Оштукатурену поверхню можна мити не раніше ніж через 
місяць після нанесення штукатурки, обережним промиванням під 
тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може залиши-
тися слід від миття, і тому рекомендується відокремити ділянку, яка 
очищатиметься, по лініях фасаду будівлі, щоб зробити його непоміт-
ним. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна прибра-
ти за допомогою м’якої щітки.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ.  Не допускати заморожування! 
Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично закритому 
покуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виго-
товлення.  Залишки не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. 
Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару й сухі 
залишки утилізувати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд покриття
фактура
«короїд»

Витрати, кг/м2, близько 2,4...2,6

Час висихання, год 24

Густина, кг/л 1,75...1,95

Температура основи та навколишнього
середовища, оС, від...до

+5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

РОЗМІР ЗЕРНА-
НАПОВНЮВАЧА 2,0 ММ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ФАКТУРА 
«КОРОЇД»

ФАСУВАННЯ:

25 кг



Д
И

С
П

ЕР
С

ІЙ
Н

І
 Д

ЕК
О

РА
Т

И
В

Н
І  

Ш
ТУ

К
АТ

УР
КИ

 Т
А 

Ф
АР

БИ

57

ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОН-МОДИФІКОВАНА
ФАКТУРНА  ШТУКАТУРКА (ЗЕРНО Ø 2,0 мм)

SК-20 СИЛІКОН-ДЕКОР «КОРОЇД»

 ДСТУ EN 1062-1:2012 E5 S4 V1 W3 A0 C0

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Водна дисперсія силіконового і акрилового полімерів з 
фракціонованими наповнювачами, пігментами і функціональними 
домішками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Штукатурка призначена для захисту і декорування 
міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготов-
лених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, систем уте-
плення. Утворює покриття, стійке до агресивних кліматичних впливів і 
промислових забруднень повітря. Використовується для обробки фа-
садів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель, а 
так само для створення декоративного фактурного покриття «короїд». 
Ідеально підходить для фасадів промислових і приморських зон. Мож-
ливе використання всередині приміщень на різних міцних поверхнях.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Оброблювана поверхня 
повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, масляних плям 
та інших речовин, що знижують адгезію. Видалити старі розтріскані і від-
шаровані ділянки основи. Крейдову побілку і вапняну фарбу видалити, 
після чого промити поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапня-
но-цементній основі слід витримати перед нанесенням декоративної 
штукатурки протягом, принаймні, одного місяця. За потреби виправити 
нерівності штукатурками й шпаклівками Polimin, після чого зашліфувати 
й видалити пил. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхні 
треба обробити адгезійною ґрунтовкою Polimin Silicone Quartz Primer 
SС-3. При використанні тонованої штукатурки ґрунтовку рекомендуєть-
ся тонувати у колір штукатурки.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку ретельно перемішати пе-
ред застосуванням. За потреби можна розбавити водою до 7 %. Щоб 
уникнути відмінностей у відтінку при нанесенні на суцільну поверхню, 

змішати в одній ємності достатню кількість штукатурки. Якщо доведеться 
застосовувати штукатурку різних партій, стики рекомендується викону-
вати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. Нанести 
штукатурку на поверхню шпателем або теркою з нержавіючої сталі, або 
установкою для машинного нанесення рівномірним шаром, товщина 
якого відповідає розміру зерен. Наносити на одну поверхню безпере-
рвно методом «мокре на мокре», уникаючи перекриття раніше нанесе-
ної штукатурки, в напрямку знизу догори. Після нанесення і видалення 
надлишків матеріалу, структурують пластиковою штукатурною теркою, 
утримуючи її паралельно поверхні, при цьому напрямок рухів повинен 
відповідати бажаному напрямку борозн фактури. Інструмент очищують і 
промивають водою відразу після проведення робіт, не допускаючи його 
висихання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не повинна бути 
нижче  +5 оС і вище +30 оС. Відносна вологість повітря — не більше 
80 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. Уникати про-
тягів, впливу вітру і прямих сонячних променів.
ДОГЛЯД. Оштукатурену поверхню можна мити не раніше ніж через 
місяць після нанесення штукатурки, обережним промиванням під 
тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може залиши-
тися слід від миття, і тому рекомендується відокремити ділянку, яка 
очищатиметься, по лініях фасаду будівлі, щоб зробити його непоміт-
ним. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна прибра-
ти за допомогою м’якої щітки. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожування! 
Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично закритому паку-
ванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виготовлення.  
Залишки не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки 
передати в місце збору відходів. Порожню тару й сухі залишки утилізу-
вати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд покриття/фактура «короїд»

Витрати, кг/м2, близько 2,4...2,6

Час висихання, год 24

Густина, кг/л 1,75...1,95
Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70
РОЗМІР ЗЕРНА-
НАПОВНЮВАЧА 2,0 ММ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ФАКТУРА 
«КОРОЇД»

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.                    База С — прозорий, тільки для тонування в темні й насичені кольори. 
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ДЕКОРАТИВНА 
МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА

MOSAIC DECOR

ДСТУ  EN 1062-1:2012 E5 S4 V0 W2 A0 C0

СКЛАД. Водна дисперсія полімерів, кольорові фракціоновані на-
повнювачі , модифікуючі добавки.
ЗАСТОСУВАННЯ. Декоративна штукатурка призначена для за-
хисту та декорування міцних цементно-вапняних, вапняних і 
гіпсових штукатурок, підготовлених бетонних, цегляних та інших 
мінеральних поверхонь, систем утеплення. Використовується для 
обробки основ з можливим механічним впливом та частим впли-
вом вологи.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. Підготовка поверхні згідно з ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а саме:  відмити немі-
цні ділянки основи, розшити тріщини, відчистити поверхню від 
бруду, пилу, мастила, тощо;  відремонтувати або вирівняти ос-
нову дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з 
застосуванням сухих будівельних сумішей ТМ Polimin;  невеликі 
напливи та нерівності розчину зняти за допомогою шпателя та 
зашкурити наждачною теркою;  обробити поверхню ґрунтовкою 
Polimin Quartz Primer АС-3. Рекомендація: кварц-ґрунт повинен 
бути  затонований в один із основних кольорів каменю мозаїки.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку ретельно перемішати 
перед застосуванням. Декоративну штукатурку Mosaic Decor рів-
номірно наносять на основу сталевою теркою під кутом 50° до по-
верхні. Мінімальна товщина шару нанесення повинна відповідати 
розміру зерна наповнювача. Після нанесення штукатурку заглад-
жують в одному напрямку до отримання рівної, гладкої поверхні. 
Роботи на одній площині виконують безперервно - від кута до кута 

будівлі чи приміщення або по границях рельєфних сегментів ого-
роджувальних конструкцій. У випадку перерви вздовж лінії закін-
чення робіт треба приклеїти малярну стрічку, яку після перерви 
видалити. Після закінчення роботи інструменти промити водою. 
Не слід укладати штукатурку на поверхні, що обігріваються, на які 
потрапляє пряме сонячне проміння, а також виконувати опоряд-
ження під час дощової погоди.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не повинна 
бути нижче  +10 оС і вище +30 оС. Відносна вологість повітря 
— не більше 70 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 
4 %. Уникати протягів, впливу вітру, вологи і прямих сонячних 
променів. 
ДОГЛЯД. Повністю сухим і здатним витримувати навантажен-
ня покриття стає через 7 діб.  Оштукатурену поверхню можна 
мити не раніше ніж через місяць після нанесення штукатурки, 
обережним промиванням під тиском без застосування мийних 
засобів. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, можна 
прибрати за допомогою м’якої щітки. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожуван-
ня і потрапляння прямих сонячних променів! Зберігати за 
температури +5 оС...+30 оС у герметично закритому пакуванні 
виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виготовлення.  
Залишки не виливати в каналізацію, водойми та ґрунт. Рідкі за-
лишки передати в місце збору відходів. Порожню тару й сухі за-
лишки утилізувати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд покриття/фактура «мозаїка»

Колір згідно з 
каталогом

Витрати, кг/м2 3,5...4,5

Середня площа штукатурення з одного відра 25 кг, м² 7

Клас за водопроникністю W2 (середній)

Час висихання за t=20 ± 2 °С, год 24...48
Температура основи та навколишнього середовища, 
оС, від...до +50...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

РОЗМІР ЗЕРНА-
НАПОВНЮВАЧА 1,0 -1,6 ММ

СТІЙКА ДО МИТТЯ АТМОСФЕРОСТІЙКА

ФАКТУРА 
«МОЗАЇКА»

ФАСУВАННЯ:

25 кг

Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки 
Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

   Д
ов

говічність покриття 
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НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ

ASF-1 ФАСАДНА 
СТРУКТУРНА ФАРБА
ДСТУ EN 1062-1:2012 E4 S2 V2 W2 A0 C0

ФАСУВАННЯ:

2/8/16 кг

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами і функціональними добавками.

ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для фарбування міцної цемент-
но-вапняної штукатурки, бетону та інших мінеральних повер-
хонь, а також для ремонтного фарбування міцних покриттів 
всередині і зовні приміщень. Створює структурне покриття, 
приховує дрібні дефекти поверхні. Рекомендується для фасадів 
житлових, торгівельних, промислових та інших будівель, а також 
для створення декоративних структурних покриттів всередині 
приміщень.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. Однорідна, густа маса білого кольору.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці поверхні керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Оброблю-
вана поверхня має бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, 
висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. 
Видалити старі потріскані і відшаровані ділянки основи. Крейдяну 
побілку і вапняну фарбу видалити, після чого промити поверхню 
водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід ви-
тримати перед фарбуванням протягом зазначеного терміну виси-
хання продукту, вказаного на пакуванні або в технічній специфіка-
ції. За потреби виправити нерівності штукатурками й шпаклівками 
Polimin, після чого зашліфувати й видалити пил. Перед нанесен-
ням ASF-1 поверхню рекомендовано обробити адгезійною ґрун-
товкою  Polimin Quartz Primer АС-3, тонованою у колір фарби.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ. Наносити валиком, структурним пензлем 
та ін. Для декоративної обробки можна застосовувати шпатель, 
гладилку. Відкритий час приблизно 15 хв, в’язкість фарби при 
цьому поступово збільшується. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Температура поверхні і повітря не має бути 
нижче +5 °С, і вище +30 °С. Відносна вологість повітря — не біль-
ше 80 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. Уникати 
протягів, впливу вітру і прямих сонячних променів. Перед засто-
суванням фарбу ретельно перемішати. За потреби розбавити 
чистою водою (не більше як 5 % за обсягом). Фарбу наносити 
на поверхню в один шар валиком або пензлем для структурних 
фарб, шпателем або пензлем, внаслідок чого формується різна 
фактура готового покриття.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТА. Інструмент очищують і проми-
вають водою відразу після проведення робіт, не допускаючи 
його висихання.

ЧАС ВИСИХАННЯ ТА ДОГЛЯД. 6 год за температури повітря 20 
± 2 °С і вологості 60 ± 5 %. Час висихання збільшується в міру 
зниження температури й підвищення відносної вологості пові-
тря. Експлуатаційні навантаження можна проводити не раніше 
ніж через 7 діб.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Зберігати 
за температури +5 °С…+30 °С у герметично закритому пакуван-
ні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати виготовлен-
ня, зазначеної на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач (допускається розводити до 5 %) вода

Густина, кг/л 1,6...1,63

Витрати фарби, кг/м2, від 0,5

Температура основи та навколишнього середовища, 
оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -40...+50ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

ВИСОКА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ АТМОСФЕРОСТІЙКА

РУЧНЕ ТА МЕХАНІЧНЕ 
НАНЕСЕННЯ

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.                    База С — прозорий, тільки для тонування в темні й насичені кольори. 

Вс
ер

едині та зовні приміщень
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АКРИЛОВА 
ФАСАДНА ФАРБА

AF-1 АКРИЛ-ДЕКОР

ДСТУ EN 1062-1: 2012 G3 E2 S1 V2 W2 A0 C0

СКЛАД. Водна дисперсія  акрилового сополімеру з мінеральни-
ми наповнювачами, пігментами і функціональними домішками.

ЗАСТОСУВАННЯ. Фасадна акрилова фарба призначена для пер-
винного та ремонтного фарбування міцних цементно-вапняних, 
вапняних і гіпсових штукатурок (в т.ч. декоративні штукатурки 
типу «короїд» і «баранець»), бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. 
Використовується для фарбування фасадів житлових, торгових, 
промислових, складських та інших будівель. Можливе викори-
стання всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися 
вимогами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. По-
верхня, що обробляється, має бути сухою, очищеною від пилу, 
бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують 
адгезію. Видалити старі розтріскані і відшаровані ділянки ос-
нови. Крейдову побілку і вапняну фарбу видалити, після чого 
промити поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-це-
ментній основі слід витримати перед фарбуванням протягом, 
принаймні, одного місяця. Бетонні блоки можна фарбувати після 
одного опалювального сезону. За потреби виправити нерівності 
штукатурками й шпаклівками Polimin, після чого зашліфувати й 
видалити пил. Поверхні обробити ґрунтувальними розчинами 
Polimin АС-5, АС-7, SC-7.

НАНЕСЕННЯ ФАРБИ. Фарбу Polimin АF-1 перед використанням 
слід ретельно перемішати. Щоб уникнути відмінностей у відтін-
ку, для фарбування суцільної поверхні змішати в одній ємності 
достатню кількість фарби. Якщо доведеться застосовувати фар-

бу різних партій, стики рекомендується виконувати по лініях 
конструкції для того, щоб зробити їх непомітними. У разі необ-
хідності консистенцію фарби можна змінити, додавши невелику 
кількість чистої води (не більше як 5% від ваги для першого шару, 
для другого шару воду додавати не потрібно), і знову переміша-
ти. Рекомендується наносити валиком, пензлем або розпилен-
ням у 2 шари. Час висихання кожного шару —  4–6 год залежно 
від умов. Повної зносостійкості й водостійкості покриття досягає 
через місяць після нанесення. Після закінчення робіт інструмент 
треба вимити. Під час виконання робіт потрібно також дотриму-
ватися вимог чинної нормативної документації.

ДОГЛЯД. Пофарбовану поверхню можна мити не раніше як че-
рез місяць після нанесення фарби, обережним промиванням 
під тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може 
залишитися слід від миття, і тому рекомендується відокремити 
ділянку, яка очищатиметься, по лініях фасаду будівлі, щоб зроби-
ти його непомітним. Окремі забруднення, що прилипли до по-
верхні, можна прибрати за допомогою м’якої щітки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ.  Не допускати заморожу-
вання! Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично 
закритому пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців 
з дати виготовлення. Залишки не виливати в каналізацію, водой-
ми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. 
Порожню тару й сухі залишки утилізувати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд пофарбованого покриття
після висихання

однорідна, 
гладка 

поверхня

Витрати при одношаровому нанесенні, кг/м2, 
не менше 0,1...0,2

Час висихання, за температури повітря 20 ± 2 оС і 
вологості 60 ± 5 %, год 4...6

Клас за паропроникністю
Клас за водопроникністю

 V2

W2

Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Стійкість до опадів, через діб 3

ФАСУВАННЯ:
12 кг - база С
14 кг - база А

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

ВИСОКА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ВОДОВІДШТОВХУЮЧА
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ФАСАДНА 
СИЛІКОН-МОДИФІКОВАНА ФАРБА

SF-1 СИЛІКОН-ДЕКОР

ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W3 A0 C0

ФАСУВАННЯ:
12 кг - база С
14 кг - база А

СКЛАД. Водна дисперсія силіконового та акрилового со-
полімерів з мінеральними наповнювачами, пігментами і функ-
ціональними домішками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Фарба призначена для первинного та ре-
монтного фарбування міцних цементно-вапняних, вапняних і 
гіпсових штукатурок (в т.ч. декоративні штукатурки типу «короїд» 
і «баранець»), бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. Утворює по-
криття, стійке до агресивних кліматичних впливів і промислових 
забруднень повітря. Використовується для фарбування фасадів 
житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель. 
Ідеально підходить для фасадів промислових і приморських зон. 
Можливе використання всередині приміщень.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверх-
ня, що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, 
бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують 
адгезію. Видалити старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. 
Крейдову побілку і вапняну фарбу видалити, після чого проми-
ти поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній 
основі слід витримати перед фарбуванням протягом, принаймні, 
одного місяця. Бетонні блоки можна фарбувати після одного 
опалювального сезону. За потреби виправити нерівності штука-
турками й шпаклівками Polimin, після чого зашліфувати й вида-
лити пил. Поверхні обробити ґрунтовкою Polimin.
НАНЕСЕННЯ ФАРБИ. Фарбу Polimin SF-1 ретельно перемішати 
перед застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, для 

фарбування суцільної поверхні змішати в одній ємності достат-
ню кількість фарби. Якщо доведеться застосовувати фарбу різних 
партій, стики рекомендується виконувати по лініях конструкції, 
щоб зробити їх непомітними. Фарба зазвичай не розводиться, 
але за потреби можна розбавити водою до потрібної в’язкості 
(не більше як 5 %).
Рекомендується наносити валиком, пензлем або розпиленням 
у 2 шари. Час висихання кожного шару — 4–6 год. Остаточна 
сушка – 28 діб.  Повної зносостійкості й водостійкості покрит-
тя досягає через місяць після нанесення. Інструмент очищують і 
промивають водою відразу після проведення робіт, не допуска-
ючи його висихання.
ДОГЛЯД. Пофарбовану поверхню можна мити не раніше як че-
рез місяць після нанесення фарби обережним промиванням під 
тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може зали-
шитися слід від миття, тому рекомендується відокремити ділянку, 
яка очищатиметься, по лініях фасаду будівлі, щоб зробити його 
непомітним. Окремі забруднення, що прилипли до поверхні, 
можна прибрати за допомогою м’якої щітки.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожу-
вання! Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично 
закритому пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців 
з дати виготовлення.  Залишки не виливати в каналізацію, водо-
йми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. 
Порожню тару й сухі залишки утилізувати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

ВИСОКА
ПАРОПРОНИКНІСТЬ АТМОСФЕРОСТІЙКА

ВОДО- ТА 
БРУДОВІДШТОВХУЮЧА

Зовнішній вигляд пофарбованого покриття
після висихання

однорідна, 
гладка,

матова поверхня
Витрати при одношаровому нанесенні, 
кг/м2, не менше 0,1...0,2

Час висихання, за температури повітря 20 ± 2 оС 
і вологості 60 ± 5 %, год 4...6

Клас за паропроникністю
Клас за водопроникністю

 V2

W2

Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Стійкість до опадів, через діб 3

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.                    База С — прозорий, тільки для тонування в темні й насичені кольори. 
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ІНТЕР`ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА

АI-3 ACRYL INTERIOR 
MATTLATEХ
ДСТУ EN 13300:2012

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами та функціональними добавками.
ЗАСТОСУВАННЯ. Фарба призначена для первинного та ремонт-
ного фарбування міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсо-
вих штукатурок (в т.ч. декоративні штукатурки типу «короїд» і 
«баранець»), бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. Застосовуєть-
ся для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з помірним 
есплуатаційним навантаженням.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. Однорідна, в’язка маса білого кольору.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверх-
ня, що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу, 
бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують 
адгезію. Видалити старі розтріскані і відшаровані ділянки основи. 
Крейдову побілку і вапняну фарбу видалити, після чого проми-
ти поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній 
основі слід витримати перед фарбуванням протягом, принаймні, 
одного місяця. За потреби виправити нерівності штукатурками й 
шпаклівками Polimin, після зашліфувати і видалити пил. Поверхні 
обробити ґрунтувальними розчинами Polimin АС-5, АС-7, SC-7 
(залежно від поглинальної здатності поверхні).
НАНЕСЕННЯ ФАРБИ. Фарбу ретельно перемішати перед засто-
суванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку, для фарбування 
суцільної поверхні змішати в одній ємності достатню кількість 
фарби. Якщо доведеться застосовувати фарбу різних партій, сти-
ки рекомендується виконувати по лініях конструкції для того, 

щоб зробити їх непомітними. Фарба зазвичай не розводиться, 
але за потреби можна розбавити водою до потрібної в’язкості 
(не більше як 5%). Рекомендується наносити валиком, пензлем 
або розпиленням в 2 шари. Час висихання кожного шару — 2–4 
год залежно від умов. Повної зносостійкості і водостійкості по-
криття досягає через місяць після нанесення. Інструмент очи-
щують і промивають водою відразу після проведення робіт, не 
допускаючи його висихання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні і повітря не повинна 
бути нижче  +5 оС і вище +30 оС. Відносна вологість повітря — 
не більше 80%. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 
%. Уникати протягів, впливу вітру і прямих сонячних променів.
ДОГЛЯД. Пофарбовану поверхню можна мити не раніше як че-
рез місяць після нанесення фарби обережним промиванням 
без застосування абразивних мийних засобів. На поверхні може 
залишитися слід від миття, тому рекомендується відокремити 
ділянку, яка очищатиметься, по лініях стику будівлі, щоб зробити 
його непомітним. Окремі забруднення, що прилипли до поверх-
ні, можна прибрати за допомогою м’якої щітки. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожу-
вання! Зберігати за температури +5 оС...+ 30 оС у герметично 
закритому пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців 
з дати виготовлення.  Залишки не виливати в каналізацію, водо-
йми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. 
Порожню тару й сухі залишки можна утилізувати як будівельне 
сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь блиску глибоко матова

Колір база А білий
Стійкість до стирання, (ДСТУ EN 13300:2012) 3
Витрати на  1 шар:
для поглинаючої поверхні, л/м2 

для непоглинаючої поверхні, л/м2
0,11...0,17
0,09...0,11

Густина, кг/л, близько 1,45
Час висихання*, год, від...до 2...4
Температура експлуатації, оС, від...до +5...+50

А
БАЗА

ФАСУВАННЯ: 

7/ 14  кг

ЗРУЧНА В РОБОТІ  

ВИСОКА ВКРИВАЮЧА 
ЗДАТНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОНУВАННЯ

СТІЙКА ДО МИТТЯ

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.  База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.             

*при температурі повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5%



Д
И

С
П

ЕР
С

ІЙ
Н

І
 Д

ЕК
О

РА
Т

И
В

Н
І  

Ш
ТУ

К
АТ

УР
КИ

 Т
А 

Ф
АР

БИ

63

ІНТЕР`ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА

АI-4 ACRYL INTERIOR 
ECOWHITE
ДСТУ EN 13300:2012

ФАСУВАННЯ:

7/ 14  кг

СКЛАД. Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами та функціональними добавками.
ЗАСТОСУВАННЯ.  Фарба призначена для первинного та ремонт-
ного фарбування міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсо-
вих штукатурок, бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП, по раніше 
зафарбованим водно-дисперсійними фарбами поверхням. За-
стосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях з 
помірним експлуатаційним навантаженням. 
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. Однорідна, в’язка маса білого кольору.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня, 
що обробляється, має бути сухою, очищеною від пилу, бруду, 
висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. 
Видалити старі розтріскані й відшаровані ділянки основи. Крей-
дову побілку та вапняну фарбу видалити, після чого промити 
поверхню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній 
основі слід витримати перед фарбуванням протягом принаймні 
одного місяця. За потреби виправити нерівності штукатурками й 
шпаклівками Polimin, після чого зашліфувати й видалити пил. По-
верхні обробити ґрунтувальними розчинами Polimin АС-5, АС-7 
(залежно від поглинальної здатності поверхні).

НАНЕСЕННЯ ФАРБИ. Фарбу ретельно перемішати перед засто-
суванням. Фарба зазвичай не розводиться, але її можна розбави-
ти водою до потрібної в’язкості (не більше як 5 %). Рекомендуєть-
ся наносити валиком, пензлем або розпиленням у 2 шари. Час 
висихання кожного шару — 2–4 год залежно від умов. Повної 
зносостійкості й водостійкості покриття досягає через місяць 
після нанесення.
Інструмент очищують і промивають водою одразу після прове-
дення робіт, не допускаючи його висихання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Температура поверхні й повітря не повинна 
бути нижче  +5 оС і  вище +30 оС. Відносна вологість повітря — 
не більше 80 %. Вологість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. 
Уникати протягів, впливу вітру і прямих сонячних променів.
ДОГЛЯД. Зі свіжопофарбованою поверхнею слід поводитись 
обережно протягом одного місяця, оскільки покриття досягає 
повністю своїх властивостей протягом одного місяця. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ Й УТІЛІЗАЦІЇ. Не допускати заморожуван-
ня! Зберігати за температури +5 оС...+30 оС у герметично закри-
тому пакуванні виробника. Термін зберігання — 18 місяців з дати 
виготовлення.  Залишки не виливати в каналізацію, водойми та 
на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порож-
ню тару й сухі залишки утилізувати як будівельне сміття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ФАРБУВАННЯ 
СТЕЛІ

ВИСОКА ВКРИВАЮЧА 
ЗДАТНІСТЬ

ВИСОКА 
СТУПІНЬ БІЛИЗНИ

ГЛИБОКО МАТОВА

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.     База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.                   
Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки 
Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

Ступінь блиску глибоко матова

Колір база А білий
Стійкість до стирання, (ДСТУ EN 13300:2012) 4
Витрати на  1 шар:
для поглинаючої поверхні, л/м2 

для непоглинаючої поверхні, л/м2
0,12...0,18
0,10...0,12

Густина, кг/л, близько 1,45
Час висихання*, год, від...до 2...4
Температура експлуатації, оС, від...до +5...+50

А
БАЗА

*при температурі повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5%



Сучасні матеріали ТМ Polimin для гідроізоляції 
забезпечують водонепроникність різних 
конструкцій, будівель та споруд, підвищують 
термін їх експлуатації, створюють додатковий 
захисний шар від дощу, води, вологи в умовах 
періодичного та постійного зволоження.
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА МАСТИКА

GI-10
WATERPROOFING MASTIC
EN 14891:2007

ФАСУВАННЯ:

3/ 6  кг

СКЛАД. Дисперсія акрилових сополімерів, спеціальні наповню-
вачі, функціональні добавки. Готова до застосування одноком-
понентна гідроізоляція блакитного кольору у вигляді мастики. 
Не містить органічних розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ. Однокомпонентна гідроізоляційна мастика 
POLIMIN GI-10 для створення суцільної безшовної обмазувальної 
гідроізоляції стін та підлог у приміщеннях, що експлуатуються у 
вологих умовах (ванні кімнати, душові, санвузли та інші об´єкти 
громадського та промислового призначення) з подальшим об-
лицюванням поверхні. Ефективна як клей для гідроізоляційних 
стрічок Polimin GL-2. Може використовуватись у системах під-
лог з підігрівом. Не використовувати як фінішне покриття. Для 
герметизації басейнів та будівельних конструкцій, що експлуату-
ються під постійним впливом води, необхідно застосовувати інші 
матеріали Polimin групи GI.

ВЛАСТИВОСТІ. Надійно захищає від протікань води, має висо-
ку міцність на розрив та еластичність. Відмінна адгезія масти-
ки забезпечує надійне зчеплення покриття з основою. Добре 
розподіляється по поверхні, не стікає з вертикальних поверхонь. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Поверхня повин-
на бути сухою, водопоглинальною, очищеною від пилу, бруду, 
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Занадто 
гладкі поверхні обробити наждачним папером.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Перед використанням перемішати. Для за-
безпечення водонепроникності мастику наносять у два шари 
загальною товщиною від 1,0 до 1,5 мм. Температура масти-
ки, навколишнього середовища, основи має бути від +5 °С 
до +30 °С, відносна вологість повітря - не більше ніж 65%. 
Гідроізоляційною мастикою обробляють кути, шви, стики бу-
дівельних плит, зони «стіна-стіна», «стіна-підлога», поверхні 
навколо сантехнічних елементів та кріплень. У цих місцях у 
свіжий шар мастики вклеюють армувальні або гідроізоляцій-
ні стрічки, щільно їх притискають та витримують не менше 
2 годин. Другий шар мастики наносять на всю площину по-
верхні, час висихання другого  шару - не менше 6 годин. Обли-
цювальні роботи проводити не раніше як через 24 години за 
допомогою матеріалів Polimin групи Р. Місця вводу та виводу 
сантехнічних елементів додатково ущільнюють сантехнічним 
силіконом.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Щітка, валик, шпатель.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ. Зберігати в 
щільно запакованій фірмовій тарі, у сухих умовах (найкраще 
на піддонах), за температури +5 ... +30 °С. Не допускати замо-
рожування і впливу прямих сонячних променів. Термін придат-
ності - 18 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШВИДКО СОХНЕ ВОДОНЕПРОНИКНА

ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Колір блакитний

Щільність, г/см3 1,4
Час висихання 1-го шару, не менше, годин
Час висихання 2-го шару, не менше, годин

2
6

Витримування до облицювальних робіт, 
не менше, годин 24

Витрата при товщині шару 1 мм, кг/м2 0,9

Відкритий час, хв > 20

Здатність перекривати тріщини за +20 °С, мм > 1,0
Міцність зчеплення початкова,  після теплового 
впливу та води, Н/мм2 > 0,5 2

ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

20 °C

24 h

   
    

  У

льтраеластична
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WATERPROOFING
SLURRY

WORLD SERIES GI-1
AQUA-BARRIER

ДСТУ EN 14891:2019 (EN 14891:2012/AC:2012)

СКЛАД. Суміш високоактивних мінеральних в’яжучих, наповню-
вачів та модифікаторів європейської якості.

ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш використовується для гідроізоляції мі-
цних жорстких бетонних не деформованих та оштукатурених 
основ як зовні, так і всередині будівель (ванні та душові кімнати, 
підвали тощо) в умовах періодичного зволоження.

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ. Основа повинна мати міцність: при сти-
ску — не менше 15 МПа; на відрив — не менше 1,5 МПа. Неод-
норідні поверхні (цегла з бетоном або каменем) штукатурять 
сумішшю Polimin ШЦ-2. До моменту нанесення гідроізолюючої 
суміші, вік за нормальних умов для підлог та штукатурок — не 
менше 28 діб, для несучих бетонних конструкцій — 3 місяці з мо-
менту завершеня будівництва. Основа не повинна мати суттєвих 
деформацій при робочому навантаженні. Температура основи 
+5...+30 оС.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основу 
очищають від пилу, напливів, ділянок з низькою міцністю, висолів 
та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фарби тощо) 
шпателем, сталевою щіткою або піскоструминним апаратом. 
Глибокі тріщини розшивають. Ділянки з висолами просушують, 

висоли знімають механічним шляхом, пил ретельно видаляють, 
а поверхню вирівнюють штукатуркою Polimin ШЦ-2. Виступаючі 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСУВАННЯ:

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

4,5...5,0
5,0...5,5

Витрати сухої суміші на 1 мм шару, кг/м2, від... до 1,7...1,8
Товщина гідроізоляційного покриття (мінімум 
2 шари), мм, від...до 2,5...5,0

Площа покриття з мішка 25 кг (при двошаровому 
покритті), м2, від...до 3...6

Придатність розчинової суміші, год, не менше 60
Термін готовності після вкладання, діб:
- технологічний прохід, штукатурні роботи
- вкладання керамічної плитки

2
5

Межа міцності при стиску, МПа, не менше 15
Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб, МПа, не менше 0,05
Морозостійкість, циклів, не менше 50
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

ВИТРИМУЄ ТИСК 
5 м вод. ст.

UL
TR

A  FLEXIBLE  TECHNOLOGY

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
ТА  ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Докладні вказівки для підготовки основ в залежності від виду 
гідроізольованої поверхні

види основ спосіб підготовки

нові цементні
стяжки, бетонні
конструкції,
басейни

бетонні конструкції повинні бути витримані
не менше 3 місяців, цементні стяжки і штука-
турки - не менше 28 днів.

існуючі цементні 
стяжки і
штукатурки, 
бетонні конструкції

-  деформаційні шви повинні бути помічені і 
оформлені за допомогою спеціальних стрічок;
- тріщини в існуючому покриттю - відремон-
товані; 
- покриття які мають відшаровуючі  ділянки - 
очищені і знепилені 
-  масляна фарба на поверхні штукатурки - 
видалена;
- пересушені цементні основи – насиченні чи-
стою водою. Основи, які мають сліди біологіч-
ної корозії - попередньо оброблені спеціаль-
ними антисептичними препаратами.

AC
CORDING TO

ДСТУ EN 14891:2
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ДЛЯ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 
ВАНН ТА 
ДУШОВИХ КІМНАТ

ДЛЯ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 
ПІДВАЛІВ

ТОВЩИНА 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙ-
НОГО ШАРУ
2,5-5 мм

ДЛЯ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 
КУХОНЬ

WORLD
SERIES

ребра та кути скругляють до радіуса не менше 4 см.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ.  Ємності з нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий міксер з насадкою для розмішування, металеві 
нержавіючі шпателя та щітки для нанесення.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ  СУМІШІ.  Суху суміш повіль-
но висипають у розрахункову кількість води з температурою 
+15...+20 °С і старанно перемішують змішувачем з невисокою 
кількістю обертів до отримання однорідної маси потрібної кон-
систенції без грудочок. Після 5-хвилинного дозрівання і безпо-
середньо перед використанням перемішування повторюють. 
Кількість води вибирають залежно від умов виконання робіт. У 
разі зниження рухливості суміші протягом 1 год після замішуван-
ня дозволяється відновлювати її перемішуванням без додавання 
води.

УКЛАДАННЯ  ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ. На час улаштування гідроізоля-
ції і наступні 3...5 діб температуру основи та повітря підриму-
ють у межах +10...+30 °С при відносній вологості повітря - не 
менше 60%. Підвищення температури скорочує термін при-
датності суміші. Гідроізоляцію вкладають не менше як у 2 шари. 
Суміш наносять шпателем тонким шаром  або щіткою в одному 
напрямку без перехресних рухів на вологу, але не мокру основу, 
дотримуючись методу «мокре на мокре».

Другий шар матеріалу можна наносити після затвердіння пер-
шого до стану, що дає змогу проводити роботи без пошкоджен-
ня першого шару в результаті пересування або механічного 
впливу (до 12 год). Суміш  в процесі роботи і протягом 2–3 діб 
після закінчення робіт захищають від пересихання, протягів, 
нагрівання сонячними променями і т.п.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Цю суміш не рекомендовано поєднувати з 
гідроізоляційними сумішами інших виробників без попередньої 
перевірки або консультації. Інструмент та посуд очищають не 
рідше ніж кожні 2 год. Вода, у якій мили інструмент, не придатна 
для приготування розчинової суміші. Для захисту від механічних 
пошкоджень вкладену гідроізоляцію захищають шаром цемент-
ної штукатурки Polimin ШЦ-2, керамічною плиткою тощо.

УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не більше +40 °С, гарантійний термін зберігання 
— 12 місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ПОРАДА ВІД СПЕЦІАЛІСТАPOLI
MАN

 

Критичні місця, стики конструкцій, прими-
кання стіна-підлога, стіна-стіна, деформа-
ційні шви слід обов'язково ущільнювати 
гідроізоляційною стрічкою Рolimin GL-2 
Аqua Barrier .
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ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА
СУМІШ (КОМПОНЕНТ 1+2)

GI-4 AQUA-BARRIER ELAST

EN 14891 СМ Р

СКЛАД. Двокомпонентна композиція: 
компонент 1 — суміш високоактивних цементів з мінеральними наповню-
вачами та модифікаторами європейської якості; 
компонент 2 — концентрована латексна емульсія.
ЗАСТОСУВАННЯ. Гідроізоляцію використовують для влаштування і ремон-
ту водонепроникного шару на твердих бетонних, кам’яних і оштукатурених 
основах як зовні, так і всередині приміщень (ванні та душові кімнати, басей-
ни, підвали тощо) в умовах як періодичного, так і постійного зволоження, а 
також у спорудах (трубопроводи, резервуари). Витримує тиск до 20 м вод. ст. 
з напорної сторони і до 5 м вод. ст. з піднапорної сторони.
ВИМОГИ ДО ОСНОВИ. Основа повинна мати міцність: на стиск - не менше 
10 МПа; на розрив - не менше 1,5 МПа. Неоднорідні поверхні (цегла з бето-
ном або каменем) штукатурять сумішшю Polimin ШЦ-2. До моменту нанесен-
ня гідроізоляції, вік у нормальних умовах для підлог і штукатурок - не менше 
28 діб, для несучих конструкцій - 3 місяці з моменту завершення будівництва. 
Основа не повинна мати істотних деформацій при робочому навантаженні.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основу очищають від пилу, 
напливів, ділянок із зниженою міцністю, висолів, речовин, що знижують 
адгезію (жир, масла, фарби тощо) шпателем, сталевою щіткою або піско-
струминним апаратом. Ділянки з висолами просушують, висоли знімають 
механічним шляхом, пил ретельно видаляють. Шви в кладці, тріщини і нерів-
ності понад 1мм розшивають і вирівнюють штукатуркою Polimin ШЦ-2. Ребра 
і кути зкругляють до радіусу не менше 4 см. Перед застосуванням гідроізоля-
ції треба зволожити основу без появи суцільної водяної плівки. 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Перед застосуванням обидва 
компоненти не менше 1 доби витримують у приміщенні з температурою 
15...20 °С. Компонент №2 виливають у технологічну ємність, потім туди ж 

повільно висипають компонент №1 і старанно перемішують низькообер-
товим міксером до одержання однорідної маси потрібної консистенції 
без грудочок. Обидва компоненти треба повністю використати за 1 раз. 
Після 5-хвилинного дозрівання й безпосередньо перед використанням 
перемішування повторюють. При зниженні рухливості суміші протягом 
1 год після замішування дозволяється відновлювати її перемішуванням 
без додавання води.
ВИКОНАННЯ РОБІТ. На час улаштування гідроізоляції та протягом на-
ступних 3...5 діб температуру основи та повітря підтримують у межах 
+10...+30 °С при відносній вологості повітря не менше 60%. Підвищення 
температури скорочує час придатності суміші. Суміш укладають не менше 
ніж у два шари. Наносять суміш пензлем (шпателем), дотримуючись методу 
«мокре на мокре» суцільним тонким шаром і ретельно розрівнюють в одно-
му напрямку. Другий шар матеріалу можна наносити після затвердіння пер-
шого до стану, що дає змогу проводити роботи без пошкодження першого 
шару в результаті пересування або механічного впливу (до 12 год). Суміш 
у процесі роботи й протягом 2-3 діб після закінчення робіт захищають від 
пересихання, протягів, нагрівання сонячними променями і т.п.
ПРИМІТКИ. Цю суміш не можна розбавляти водою або іншими рідинами; 
змішувати з будь-якими матеріалами або сумішами інших виробників. Інстру-
мент і посуд очищають не рідше ніж через кожні 2 год. Не допускати потра-
пляння води в розчинову суміш. Використовувати тільки сухий інструмент і 
посуд. Для захисту від механічних пошкоджень вкладену гідроізоляцію захи-
щають шаром цементної штукатурки, керамічною плиткою тощо. Влаштуван-
ня захисного шару виконують після повного висихання гідроізоляції.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за температу-
ри не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 18 місяців з дати виго-
товлення (зазначена на пакуванні).

ФАСУВАННЯ:
17,5 кг
5 лТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Співвідношення компонентів (сухий:рідкий) 3,5:1
Витрати суміші, кг/м2 покриття, від...до 4,0...4,5
Товщина гідроізоляційного покриття (2 шари), 
мм, від...до 3,0...4,0

Площа покриття з комплекта 22,5 кг (при двошаро-
вому покритті) м2, від...до 4,2...4,5

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

КОМПОНЕНТИ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
РАЗОМ

ПІДВИЩЕНА 
АДГЕЗІЯ МОРОЗОСТІЙКА

ВИТРИМУЄ ТИСК 
20 м вод. ст.
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 
УЩІЛЬНЮЮЧА

GL-2 AQUA BARRIER 

EN 14891:2007

ДОВЖИНА
РУЛОНУ:
5/10 м

ЗАСТОСУВАННЯ. Як еластичний елемент системи гідроізоляції, 
виконаної під керамічною плиткою; в критичних місцях – роз-
ширювальні шви, на стиках стіна-стіна, стіна-підлога. Стрічка 
використовується для занурення в ущільнюючі матеріали: рідкі 
гідроізоляційні плівки, бітумні маси, смоли і т.п. 

Гідроізоляційна стрічка застосовується як частина системи 
гідроізоляції разом з продуктами: Polimin GI-4 AQUA-BARRIER 
ELAST, акрилова гідроізоляційна мастика Polimin.

ВЛАСТИВОСТІ. Еластична, водонепроникна, з’єднуюча стрічка 
виконана з флізеліну з зовнішньої сторони, який збільшує зче-
плення, а також з водонепроникної ущільнюючої мембрани ви-
сокого класу всередині. Мембрана зберігає свої параметри во-
донепроникності при напорі і тиску води не менше 20 м вод.ст., 
завдяки чому надійно ущільнює всі критичні місця і стики.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати у фірмовій тарі, в сухих умовах 
при температурі +5 ... +30 °С. Термін придатності - 24 місяці від 
дати виробництва, зазначеної на упаковці.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Гідроізоляційну стрічку Polimin GL-2 при-
клеюють за допомогою еластичної полімерцементної гідроізо-
ляції Polimin GI-4 або акрилової гідроізоляційної мастики Polimin 
GI-10. 

1. На поверхню конструкції наноситься перший шар гідроізоляції. 

2. На перший шар гідроізоляції укладають стрічку, щільно при-
тискаючи її за допомогою шпателя.

3. По поверхні стрічки наносять другий шар гідроізоляції. 

При з’єднанні частин стрічки необхідно забезпечити мінімаль-
ний нахлест в 5 см, на ділянках нахлеста нанести гідроізоляцій-
ний матеріал, а потім щільно притиснути стрічку. При виконанні 
робіт захищати стрічку від механічних пошкоджень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИТРИМУЄ ТИСК 
20 м вод. ст.

ДЛЯ ШВІВ, СТИКІВ ТА
КРИТИЧНИХ МІСЦЬ

ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Ширина стрічки, мм 120

Ширина ущільнення, мм 120

Вага, г/м² 440

Товщина, мм 0,7

Водонепроникність, МПа, не менше 0,20

Стійкість до температури, ⁰С -30...+90 
ФЛІЗЕЛІН +
МЕМБРАНА

1 2 3

   
    

  У

льтраеластична
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ГІДРОФОБІЗАТОР 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

WP-1 UNIVERSAL IMPREGNATOR 

Р 1.П.ГФ ДСТУ Б В.2.7-233:2010

СКЛАД. Водна дисперсія акрилових сополімерів, силіконових 
смол, функціональних добавок. Готовий до використання. Не 
містить алкілфенолетоксилатів. Допустимий вміст ЛОС < 30 g/L 
(категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ). 

ЗАСТОСУВАННЯ. Гідрофобне просочення (імпрегнат) вико-
ристовують як водовідштовхувальне покриття (гідрофобна 
обробка) для мінеральних основ, таких як бетон, цементні, це-
ментно-вапняні, гіпсові штукатурки, мінеральні, акрилові та ін. 
декоративні штукатурки, натурального каменю, шиферу та цегли 
з метою створення додаткового захисного шару від дощу, води, 
вологи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Під час підготовки основи керуватися 
вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Поверхня по-
винна бути сухою, поглинаючою, очищеною від пилу, бруду, мас-
ляних плям та інших речовин, що знижують адгезію.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення.

НАНЕСЕННЯ ГІДРОФОБНОГО ПРОСОЧЕННЯ. Перед викори-
станям імпрегнат ретельно перемішують та наносять однорід-
ним, рівним шаром не допускаючи патьоків. Роботу виконують 
при температурі від +5 °С до +30 °С.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Інструмент очищають і промивають водою од-
разу після виконання робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Ґрунтовку зберігають при температурі 
+5...+30 °С в герметичній тарі виробника. Не допускати заморо-
жування. Термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення 
(вказана на упаковці). 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. Під час роботи використовуйте спецодяг, 
рукавиці, окуляри. У разі потрапляння на шкіру ретельно змийте 
водою, у разі потрапляння в очі промийте водою та зверніться 
до лікаря. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. По-
рожню тару та сухі залишки утилізувати як будівельне сміття. 
Просочення не містить органічних розчинників, є нетоксичним 
і пожежобезпечним. 

ФАСУВАННЯ:

1/5/10 л
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір у рідкому стані: 
Колір після висихання:

молочно-білий 
прозорий

Час висихання*, до, год 4

Витрати матеріалу, у 2 шари, від...до, кг/м2 0,1...0,3

Середня площа покриття з каністри     
 - 1 л, м2

 - 5 л, м2

 - 10 л, м2

5
25
50

Фактичний вміст ЛОС, g/L <15

Експлуатація покриття**, через, год 24

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ЗМЕНШУЄ КАПІЛЯРНЕ 
ВОДОПОГЛИНАННЯ

НЕ ВПЛИВАЄ НА 
ПАРОПРОНИКНІСТЬ

ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ 
ДО ЗАБРУДНЕНЬ

ЗАХИСТ ВІД 
ВОЛОГИ І ВОДИ

NE

W  NEW   NEW

PRODUCT

 *при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  –  до 4 годин
при зниженні температури  час збільшується   
 **при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  –  24 години
при зниженні температури  час збільшується   
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ГІДРОФОБІЗАТОР 
ДЛЯ ШВІВ ТА ПЛИТКИ

WP-2 FUGA & TILE PROTECTOR

Р 1.П.ГФ ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ФАСУВАННЯ:

1 л

СКЛАД. Водна дисперсія акрилових сополімерів, силіконових 
смол, функціональних добавок. Готовий до використання. Не 
містить алкілфенолетоксилатів. Допустимий вміст ЛОС < 30 g/L 
(категорія A/h, Директива 2004/42/СЕ). 

ЗАСТОСУВАННЯ. Гідрофобізатор використовують в якості во-
довідштовхувального захисного просочення (гідрофобної об-
робки) для мінеральних основ, цементних плиткових швів, не-
глазурованої плитки, натурального каменю (створення ефекту 
«мокрого каменю») та цегли для створення додаткового захис-
ного шару від дощу, води, забруднень.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Поверхня повин-
на бути сухою, поглинаючою, очищена від пилу, бруду, масляних 
плям та інших речовин, що знижують адгезію.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач 
для нанесення.

НАНЕСЕННЯ ГІДРОФОБІЗАТОРА. Перед використанням – пе-
ремішати. Матеріал рівномірно наносити зверху донизу без під-
тікань в 1-2 шари в залежності від поглинаючої здатності поверх-
ні. Роботу виконують при температурі від +5 °С до +30 °С.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Інструмент очищають і промивають водою од-
разу після виконання робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Ґрунтовку зберігають при температурі 
+5...+30 °С в герметичній тарі виробника. Не допускати заморо-
жування. Термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення 
(вказана на упаковці).  
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ. Під час роботи використовуйте спецодяг, 
рукавиці, окуляри. При потраплянні на шкіру – ретельно змити 
водою, при потраплянні в очі – промити водою та звернутися до 
лікаря. Не виливати в каналізацію водойми та на ґрунт. Порожню 
тару та сухі залишки утилізувати як будівельне сміття. Гідрофобі-
затор не містить органічних розчинників, є нетоксичним та по-
жежобезпечним.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАХИСТ ВІД ОЛ ІЙНИХ, 
ЖИРОВИХ ПЛЯМ

ЗАХИСТ ПЛИТКИ ВІД 
ВАПНЯНОГО НАЛЬОТУ

З ЕФЕКТОМ 
«МОКРОГО КАМЕНЮ»

ДЛЯ ОБРОБКИ ШВІВ 
ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ 
БУДІВЕЛЬ

За
хи

ст швів та плитки

Колір у рідкому стані: 
Колір після висихання:

молочно-білий 
прозорий

Час висихання*, до, год 4

Витрати матеріалу, у 2 шари, від...до, кг/м2 0,1...0,15

Середня площа покриття з каністри     
 - 1 л, м2 10

Фактичний вміст ЛОС, g/L <15

Експлуатація покриття**, через, год 24

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

 *при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  –  до 4 годин
при зниженні температури  час збільшується   
 **при температурі  повітря 20 ± 2 °С та вологості 60 ± 5 %  –  24 години
при зниженні температури  час збільшується   



Будівельні розчини ТМ Polimin призначені для 
облаштування фасадів із лицьової клінкерної 
або керамічної, а також силікатної цегли, бутового 
каменю тощо. Можуть використовуватися для  
мурування стін підвалів і цоколів, а також 
заповнення швів у кладці.
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КОЛЬОРОВА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ 
КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНЮ

МК-20 ДЕКО-МУР

Ц.1.ШТ-4 БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі портландцемен-
ту, фракціонованого піску, пігментів та модифікаторів провідних єв-
ропейських виробників.
ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується для отримання мурувальних 
розчинів високої міцності (М-100) для робіт як зовні, так і всередині 
приміщень. Призначена для зведення фасадів із цегли лицьової  
клінкерної або керамічної, а також силікатної цегли, бутового каме-
ню тощо. Може використовуватись для мурування стін підвалів та 
цоколів або заповнення швів у кладці. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Роботи з використанням мурувальних роз-
чинів слід виконувати відповідно до загальних положень ДСТУ-Н Б 
А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності для розчинової суміші, низько-
обертовий міксер з насадками для розмішування, штукатурний ковш 
або кельма (з нержавіючих матеріалів), рівень і т. ін.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно вси-
пати у чисту воду кімнатної температури й ретельно перемішати до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного ви-
тримування розчинову суміш перемішати повторно.
МУРУВАЛЬНІ РОБОТИ. Суміш наносять рівномірно на поверхню за 
допомогою кельми. Рекомендована товщина робочого шву від 6 до 
15 мм (як правило, горизонтальні шви мають ширину 10–12 мм, а вер-
тикальні — 8–10 мм). Час тужавлення суміші залежить від характеру 
основи, температури  і вологості повітря, складає мінімум 24 год.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Поверхні цегли чи каменю, що стикаються з розчи-

ном, повинні бути сухими та чистими (без бруду, пилу, мастила, фарби 
тощо). Для приготування розчинової суміші не дозволяється викори-
стовувати морську або надмірно хлоровану воду. Роботу виконувати 
за температури основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря не 
менше 60%. Протягом 2…3 діб щойно зведену конструкцію оберіга-
ють від пересихання, мінусових температур та атмосферних опадів.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, гарантій-
ний термін зберігання — 12  місяців з дати виготовлення (вказана на 
пакуванні).
ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ МК-20 ДЕКО-МУР* 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на мішок 25 кг, для мурування/
заповнення швів, л

4,3...5,0
3,75...4,0

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

0,8
0,9

0,72
0,6

0,45

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

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2

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

Морозостійкість, циклів, не менше 75

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

МАРОЧНА 
МІЦНІСТЬ 10 МПа

ТОВЩИНА ШАРУ 
6...15 ММ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКА

СТІЙКА ДО
ВИСОЛОУТВОРЕННЯ

БІЛИЙ СІРИЙ ЧОРНИЙ

Товщина стіни
(суцільна цегла)

Ширина шва, 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

ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ КОЛЬОРОВОЇ СУМІШІ 
ДЛЯ МУРУВАННЯ МК-20, кг/м2

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

0

Ко
льорова
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РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ
М-75 УНІВЕРСАЛ-МІКС

Ц.1.МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Суміш традиційних матеріалів високої якості: портландцемент, 
кварцевий фракціонований пісок, мінеральні домішки.
ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується для отримання мурувальних і 
штукатурних розчинів високої міцності (марки 75) для робіт як в примі-
щеннях, так і зовні.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При використанні суміші для штукатурних 
робіт основу слід готувати згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою та міцною, без  руйнувань. Фар-
бу, масляні або воскові  плями й інші речовини, що знижують адгезію, 
а також зруйновані та ослаблені ділянки поверхні треба видалити. 
Очищену основу знепилюють. Ділянки, які мають сліди біологічної ко-
розії, потрібно розчистити. Шви в цегляній кладці, що врівень з цеглою, 
розчищають. Старі цегляні стіни слід очистити сталевими щітками або 
піскоструменним апаратом, звільнити від пилу, просочити ґрунтовкою 
Polimin групи «АС» і просушити не менше 2 год. 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності для розчинової суміші, низько-
обертовий міксер з насадками для розмішування, штукатурний  ковш 
або кельма, правило для розрівнювання, терки й полутерки та т.п. (з 
нержавіючих матеріалів).
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно всипа-
ти у чисту воду кімнатної температури й ретельно перемішати до от-
римання однорідної маси з заданою рухливістю без грудочок. Після 
3...5-хвилинного витримування розчинову суміш перемішати повторно.
НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНУ. Розчинову суміш наносять на підготовлену по-
верхню шляхом накидування з послідуючим вирівнюванням правилом 

та загладжуванням терками. При великій товщині штукатурного шару 
суміш наносять в кілька шарів методом «мокре на мокре». Загальна 
товщина шарів — до 20 мм. При загальній товщині штукатурного шару 
більше ніж 25...35 мм слід застосовувати армувальні елементи (оцин-
ковану металеву або скляну сітку із захисним полімерним покриттям).
ОСОБЛИВІСТЬ МУРУВАЛЬНИХ РОБІТ. Цеглу зволожують тільки в разі 
високого водопоглинання. Не використовують для мурування мерзлу 
або брудну (пильну) цеглу.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря й осно-
ви +5...+30 0С та відносної вологості повітря не менше 60 %. Протя-
гом 2-3 діб вкладені розчинові суміші захищають від дощу, пересихання 
та заморожування.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, гарантій-
ний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення (вказана на 
пакуванні).

ФАСУВАННЯ:

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

10...20
5...10

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2
Міцність на стиск, МПа, не менше 7,5

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

МАРОЧНА 
МІЦНІСТЬ М75

ШТУКАТУРЕННЯ
І МУРУВАННЯ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

Товщина стіни
(суцільна цегла)

Ширина шва, 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

ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ СУМІШІ 
ДЛЯ МУРУВАННЯ М-75, кг/м2
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РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ

М-100 УНІВЕРСАЛ-МІКС
ПЛЮС
Ц.1.МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Суміш матеріалів високої якості: портландцемент, кварцевий 
фракціонований пісок, мінеральні домішки.
ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується для ремонту тріщин, улаштуван-
ня стяжок (марки 100), також для отримання мурувальних і штукатур-
них розчинів високої міцності (марки 100) для робіт як у приміщен-
нях, так і зовні.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При використанні суміші для штукатурних 
робіт основу слід готувати згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н 
Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою і міцною, без  руйнувань. 
Фарбу, масляні або воскові  плями й інші речовини, що знижують 
адгезію, а також зруйновані та ослаблені ділянки поверхні треба ви-
далити. Очищену основу обезпилюють. Ділянки, які мають сліди біо-
логічної корозії, потрібно розчистити й обробити антисептиком. Шви 
в цегляній кладці, що врівень з цеглою, розчищають. Старі цегляні 
стіни слід очистити сталевими щітками або піскоструменним апара-
том, звільнити від пилу, просочити ґрунтовкою Polimin групи «АС» і 
просушити не менше 2 год. Занадто гладкій основі (бетон, силікатна 
цегла) надають шорсткості за допомогою ґрунтовки Polimin АС-4 
або розчином  Polimin М-100, для приготування якого замість води 
використовують ґрунт Polimin АС-7 (АС-8).  При використанні суміші 
для кладочних робіт  поверхні, що стикаються з розчином, слід під-
готувати для підвищення зчеплення з урахуванням вищезазначених 
рекомендацій.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємності для розчинової суміші, низько-
обертовий міксер з насадками для розмішування, штукатурний  ковш 
або кельма, правило для розрівнювання, терки й полутерки та т.п. (з 
нержавіючих матеріалів).
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно вси-
пати у чисту воду кімнатної температури й ретельно перемішати 
до отримання однорідної маси з заданою рухливістю без грудочок. 

Після 3...5-хвилинного витримування розчинову суміш перемішати 
повторно. 
НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНУ. Розчинову суміш наносять на підготовлену 
поверхню шляхом накидування з послідуючим вирівнюванням пра-
вилом та загладжуванням терками. При великій товщині штукатурно-
го шару суміш наносять в кілька шарів методом «мокре на мокре». 
Загальна товщина шарів — до 20 мм. При загальній товщині штука-
турного шару більше як 25...35 мм слід застосовувати армувальні еле-
менти (металеву або скляну сітку із захисним полімерним покриттям).
ОСОБЛИВІСТЬ МУРУВАЛЬНИХ РОБІТ. Цеглу зволожують тільки в 
разі високого водопоглинання. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря й ос-
нови +5...+30 °С і відносної вологості повітря не менше 60 %. Про-
тягом 2-3 діб вкладені розчинові суміші захищають від дощу, переси-
хання та заморожування.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, гарантій-
ний термін зберігання — 12  місяців з дати виготовлення (вказана на 
пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШТУКАТУРЕННЯ
І МУРУВАННЯ

РЕМОНТ ТРІЩИН, 
СТЯЖОК (М 100)

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

Товщина стіни
(суцільна цегла)

Ширина шва, 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

ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ СУМІШІ 
ДЛЯ МУРУВАННЯ М-100, кг/м2

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

10...20
5...10

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2

Міцність на стиск, МПа, не менше 10,0

Морозостійкість, циклів, не менше 75
Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70
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FOR CERAMIC BLOCKS AND 2NF BRICKS
ZM-15

ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016)

ЗАСТОСУВАННЯ. Універсальний цементний мурувальний роз-
чин оптимізований для керамічних блоків з поризованої ке-
раміки (керамоблоки, блоки 2NF), лицьової і рядової цегли.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Основа і блоки повинні бути:
- стабільними - міцними, з достатньою опорною здатністю, стій-
кими до деформацій, витриманими;
- очищеними від шарів, що знижують адгезію (вапно, масло, жир, 
віск, залишки оливи та емульсійних фарб. Основи, покриті гриб-
ками, цвіллю і ін., обробляють спеціальними засобами;
- обезпиленими за допомогою промислових пилососів або вручну;
- при необхідності основа поґрунтована з метою додаткового 
зміцнення і продовження часу обробки розчину. Для ґрунтуван-
ня стандартних основ застосовують Polimin АС-7, для сильнов-
бираючих основ застосовують Polimin АС-5. Для гладких основ, 
основ з низькою всмоктуючою здатністю (бетон) або покритих 
шарами, що знижують адгезію, гіпсових основ ґрунтовку.
ВИКОНАННЯ РОБІТ. Приготування вручну. Суху суміш повіль-
но висипають в ємність з чистою водою (температура води від 
+15 °С до +20 °С) і ретельно перемішують міксером з низькими 
обертами до однорідної маси без грудочок. Провести повторне 
перемішування через 3-5 хв.
Приготування в бетонозмішувачі. Суху суміш повільно висипа-
ють в бетонозмішувач з чистою водою (температура води від +15 
°С до +20 °С) і ретельно безперервно перемішують до однорід-
ної маси протягом 5-10 хв.

МУРУВАЛЬНІ РОБОТИ. За допомогою кельми або сталевого 
шпателя на контактну поверхню нанести розчинну суміш і ро-
зрівняти (товщина шару залежить від похибки геометричних 
розмірів і форми блоків). Укладаючи блоки, не потрібно сильно 
їх притискати до поверхні (при необхідності, можна коригувати 
протягом 2-х хвилин). Термін початку твердіння розчину зале-
жить від типу блоків і атмосферних умов.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, га-
рантійний термін зберігання — 12  місяців з дати виготовлення 
(вказана на пакуванні).

ФАСУВАННЯ:

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції води для замішування, л/1кг
л/25 кг

0,16...0,18
3,5...4,25

Час дозрівання, хв 3...5

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2
Витрати на 1 мм шару, кг/м2

- при штукатуренні на 1 шт ряду цегли
близько 1,6

0,5
Міцність на стиск, МПа, не менше 15

Товщина шару, мм 6...20

Морозостійкість, циклів, не менше 75
Температура приготування розчину, а також
основи та навколишнього середовища під час 
роботи, оС, від...до

+5...+30

МАРКА М150

ТОНКОШАРОВИЙ,
(ВІД 6 мм)

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

Використання кладочного розчину всередині і зовні будівель
загальне житлове будівництво +

Виконання кладочних робіт
рядова цегла

+
клінкерна цегла

силікатна цегла

блоки з поризованої кераміки

блоки 2NF

2NF

5

О
пт

им
ізований для 2NF блоків
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ФАСУВАННЯ:

25 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПБ-45

Ц.1.МР2  ДСТУ Б В.2.7-126:2011

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

Витрати суміші при товщині шву 3 мм, кг/м2 6,0...7,0
Об’єм мурування з мішка 25 кг сухої сумішіпри 
розмірі блоку 600х400х288 та товщині шву 2 мм, м3 1,0

Термін придатності розчинової суміші, годин, 
не менше 2

Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше 0,3

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

Морозостійкість, циклів, не менше 35

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

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі цементу та мо-
дифікаторів провідних європейських виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш клейова ПБ-45 призначена для муруван-
ня зовнішніх та внутрішніх стін із точних за розміром теплоізо-
ляційних бетонів (газо-, пінобетонів), поризованого керамічного 
каменю або силікатних блоків. Пластичність клейового розчину 
дозволяє до мінімуму зменшити товщину швів, що значно змен-
шує вірогідність утворення « містків холоду».

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23.  Основа і блоки по-
винні бути сухими, очищеними від напливів, ділянок зі слабкою 
міцністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, 
фарби).

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємкість із нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий  міксер для розмішування, ковш або кельма, 
зубчатий шпатель, гумовий молоток, рівень.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у від-
повідну кількість холодної води та перемішати низькообертовим 
міксером для змішування або за допомогою розчиномішалки до 
отримання однорідної маси без грудок. Після 5-хвилинного ви-
тримування суміш перемішують повторно. Необхідна кількість 
води підбирається експериментально, в межах допуску, в залеж-
ності від властивостей мурувальних елементів та умов роботи. 

УКЛАДАННЯ БЛОКІВ. Розчинову суміш наносять шпателем на 

відповідну поверхню блоків, що вже приклеєні, і рівномірно 
розподіляють зубчатим шпателем. Розмір зубців шпателя (від 
4 до 12 мм) вибирають відповідно до потрібної товщини шару 
клейового розчину. Блоки встановлюють на розподілену розчи-
нову суміш, притискають  і коригують їх положення за допомо-
гою гумового молотка. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати при температурі повітря і 
основи +5...+30 °С та відносній вологості повітря 55...65%. Не 
допускається мурування обмерзлих блоків.  При необхідності їх 
можна обігрівати. В спеку дозволяється блоки зволожувати.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. В герметичній (фірмовій) упаковці в сухому 
місці  гарантійний термін зберігання - 12  місяців з дати виготов-
лення (вказана на пакуванні).

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ 
«МІСТКІВ ХОЛОДУ»

ТОНКОШАРОВИЙ 
2-10 мм ВОДОСТІЙКИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ     

КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ 
ГАЗО-, ПІНОБЕТОНУ
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ФАСУВАННЯ:

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА
ШПАКЛЮВАННЯ* ГАЗОБЕТОНУ

ПБ-55 МОНТАЖ-БЛОК 

Ц.1. МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

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
Розрахункова товщина мурувального шару, від…до, мм 2...10
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, год, не менше 2
Міцність зчеплення з основою через 28 діб, МПа, не 
менше 0,3

Межа міцності при стиску, МПа, не менше 5,0
Морозостійкість, циклів, не менше 50

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякіс-
ного цементу та модифікаторів провідних європейських вироб-
ників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей роз-
чину та його адгезії. 

ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш клейова призначена для мурування та 
шпаклювання* зовнішніх та внутрішніх стін із точних за розміром 
теплоізоляційних бетонів (газо-, пінобетонів). Пластичність клей-
ового розчину дає змогу зменшити до мінімуму товщину швів, що 
значно зменшує ймовірність утворення «містків холоду». 

*Можна застосовувати для шпаклювання поверхонь вищевка-
заних пористих блоків з використанням лугостійкої склосітки, 
товщина не більше 10 мм.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.  Основа і 
блоки повинні бути сухими, очищеними від напливів, ділянок зі 
слабкою міцністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, 
мастила, фарби).

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємність із нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий  міксер з насадкою для розмішування, ковш 
або кельма, зубчастий шпатель, гумовий молоток, рівень.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у 
відповідну кількість холодної води й перемішати низькооберто-

вим міксером або за допомогою розчиномішалки до отримання 
однорідної маси без грудочок. Після 5-хвилинного витримуван-
ня суміш перемішують повторно. Потрібна кількість води підби-
рається експериментально, в межах допуску, залежно від вла-
стивостей мурувальних елементів та умов роботи. 

УКЛАДАННЯ БЛОКІВ. Розчинову суміш наносять шпателем на 
відповідну поверхню блоків, що вже приклеєні, і рівномірно 
розподіляють зубчастим шпателем. Розмір зубців шпателя (від 
4 до 12 мм) вибирають відповідно до потрібної товщини шару 
клейового розчину. Блоки встановлюють на розподілену розчи-
нову суміш, притискають  і коригують їх положення за допомо-
гою гумового молотка. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря 
й основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 55...65%. Не 
допускається мурування обледенілих блоків. За потреби їх мож-
на обігрівати. У спеку дозволяється блоки зволожувати.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, га-
рантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення 
(вказана на пакуванні).

ТОНКОШАРОВИЙ

ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА
ШПАКЛЮВАННЯ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ
«МІСТКІВ ХОЛОДУ»
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МУРУВАЛЬНИЙ РОЗЧИН M10
ДЛЯ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ

РВ-65 WHITE 
AAC BLOCK ADHESIVE

EN 998-2 М10

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякіс-
ного білого цементу та модифікаторів провідних європейських 
виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей 
розчину та його адгезії. 
ЗАСТОСУВАННЯ. Суміш клейова на білому цементі призначена 
для мурування та шпаклювання* зовнішніх та внутрішніх стін 
із точних за розміром теплоізоляційних бетонів (газо-, пінобе-
тонів). Пластичність клейового розчину дає змогу зменшити до 
мінімуму товщину швів, що значно зменшує ймовірність утворен-
ня «містків холоду». Завдяки білому кольору дає змогу отримати 
кольорової однорідності стін без застосування додаткового оз-
доблення.
*Можна застосовувати для шпаклювання поверхонь вищевка-
заних пористих блоків з використанням лугостійкої склосітки, 
товщина не більше 10 мм.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Основа й блоки мають бути сухими, очищеними від напливів, 
ділянок зі слабкою міцністю, пилу та речовин, що знижують ад-
гезію (жири, мастила, фарби).
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Ємність із нержавіючих матеріалів, 
низькообертовий  міксер з насадкою для розмішування, ковш 

або кельма, зубчастий шпатель, гумовий молоток, рівень.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у 
відповідну кількість холодної води й перемішати низькооберто-
вим міксером або за допомогою розчиномішалки до отримання 
однорідної маси без грудочок. Після 5-хвилинного витримуван-
ня суміш перемішують повторно. Потрібна кількість води підби-
рається експериментально, у межах допуску, залежно від власти-
востей мурувальних елементів, температури та умов роботи. 
УКЛАДАННЯ БЛОКІВ. Розчинову суміш наносять шпателем на 
відповідну поверхню блоків, що вже приклеєні, і рівномірно 
розподіляють зубчастим шпателем. Розмір зубців шпателя (від 
4 до 12 мм) вибирають відповідно до потрібної товщини шару 
клейового розчину. Блоки встановлюють на розподілену розчи-
нову суміш, притискають  і коригують їх положення за допомо-
гою гумового молотка. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури повітря й 
основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 55...65 %. Не 
допускається мурування обледенілих блоків. За потреби їх мож-
на обігрівати. У спеку дозволяється зволожувати блоки.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, га-
рантійний термін зберігання — 12  місяців з дати виготовлення 
(вказана на  пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОНКОШАРОВИЙ

ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА
ШПАКЛЮВАННЯ

ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ
«МІСТКІВ ХОЛОДУ»

Водопотреба на мішок 25 кг, л 4,5...5,5
Витрати сухої суміші при товщині шву 3 мм, кг/м2, від...до 6,0...7,0
Розрахункова товщина мурувального шару, від…до, мм 2...10
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, год, не менше 4
Міцність зчеплення з основою через 28 діб, МПа, не менше 0,3
Межа міцності при стиску, МПа, не менше 10,0
Морозостійкість, циклів, не менше 50
Температура експлуатації, °С -30...+70

Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно 
вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

  Б
іла    White   Біла    W

hite                  
 



Широка лінійка клейових сумішей ТМ Polimin 
призначених для приклеювання плит утеплювача  
(пінополістирол, графітовий пінополістірол та 
мінеральна вата) при зовнішньому утепленні будівель  
і споруд, а також для створення гідрозахисного 
армувального шару на плитах утеплювача.
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КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ 
ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

П-17 ТЕПЛО-ФАСАД

Ц.1. 3К5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякіс-
ного цементу та модифікаторів провідних європейських вироб-
ників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей роз-
чину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для приклеювання 
плит утеплювача  (пінополістирол, графітовий пінополістірол та 
мінеральна вата) при зовнішньому утепленні будівель і споруд. 
Рекомендовано для котеджного будівництва висотою до 9 м 
включно. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Осно-
ва має бути сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі 
слабкою міцністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, 
мастила, фарби тощо). Невеликі нерівності та вибоїни в основі 
можна зарівняти цією ж клейовою сумішшю. За потреби вирів-
нювання стін виконують сумішами Polimin групи «ШЦ». Занад-
то поглинальні основи для покращення адгезії і вирівнювання 
поглинальної здатності потрібно обробити ґрунтовкою Polimin 
групи «АС».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності 
та інструменти з нержавіючих матеріалів (шпатель, металева тер-
ка із зубчастою стороною).  
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати 
у відповідну кількість чистої води кімнатної температури й пе-
ремішати низькообертовим міксером або вручну до отримання 

однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного дозрівання 
суміш перемішують повторно. 
ПРИКЛЕЮВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ. Пінополісти-
рольні плити приклеюють різними методами: якщо основа рівна, 
то суцільним шаром, а якщо нерівності до 5 мм, то полосами по-
середині й по контуру в 20 мм від країв із просвітами для про-
ходження повітря під плитою, а при нерівностях основи до 10 
мм — смугами по контуру і 5–6 цятками діаметром біля 100 мм 
на плиті 0,5х1 м. 
Мінеральні плити приклеюють методом суцільного шару до 10 
мм. Після приклеювання плит утеплювача та до виконання робіт 
з їх механічного кріплення, перерва має становити не менше 
як 48 год. Влаштування армувального шару виконують за допо-
могою клеїв для виконання захисного шару ТМ Polimin через 
3 доби після приклеювання плит утеплювача та їх механічного 
кріплення. Детальний опис дивитись у технологічній карті на 
влаштування утеплення за системою Polimin THERMO FACADE.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за тем-
ператури основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря 
55–65 %. Протяг, висока температура і занадто поглинальна 
основа зменшують відкритий час клею, а низька температура і 
підвищена вологість сповільнюють процес тужавлення клейово-
го розчину. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНИЙ

СТІЙКИЙ 
ДО ЗМІЩЕННЯ МОРОЗОСТІЙКИЙ

ВОДОСТІЙКИЙ

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

Витрати сухої суміші, кг/м2, від 5,0...5,5

Відкритий час, хв, не менше 20

Максимальна товщина клейового шару, мм 10

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2

Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше 0,5

Морозостійкість, циклів, не менше 50

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

Дл

я котеджного будівництва 
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КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ 
ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

П-18 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ

Ц.1.3К5.ГІ3  ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісно-
го цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, 
що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та 
його адгезії, армований мікроволокном.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для приклеювання 
плит утеплювача (пінополістирол, графітовий пінополістирол та мі-
неральна вата) при влаштуванні систем теплоізоляції зовні будівель 
і для створення гідрозахисного армувального шару на плитах вка-
заних вище утеплювачів. Рекомендовано для котеджного будівни-
цтва до 9 м включно.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Основа має бути сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок 
зі слабкою міцністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, 
мастила, фарби тощо).  Невеликі нерівності та вибоїни в основі 
можна зарівняти цією ж клейовою сумішшю. За потреби вирівню-
вання стін виконують сумішами Polimin групи «ШЦ». Занадто по-
глинальні основи для покращення адгезії і вирівнювання погли-
нальної здатності треба обробити ґрунтовкою Polimin групи «АС».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти з нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка з 
зубчастою стороною).  
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у 
відповідну кількість чистої води кімнатної температури і перемі-
шати низькообертовим міксером або вручну до отримання од-
норідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного дозрівання 

суміш перемішують повторно. 
ПРИКЛЕЮВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ.  Пінополісти-
рольні плити приклеюють різними методами: при рівній основі 
— суцільним шаром, при нерівностях до 5 мм – полосами посере-
дині і по контуру у 20 мм від країв із просвітами для проходження 
повітря під плитою, а при нерівностях основи до 10 мм — смугами 
по контуру і 5–6 цятками діаметром біля 100 мм на плиті 0,5х1м. На 
мінераловатні плити клейова розчинова суміш наноситься суціль-
ним шаром по всій поверхні за допомогою зубчастого шпателя 
(розмір зубців 10х10 мм).  Після наклеювання плит утеплювачу та 
до виконання робіт з їх механічного кріплення перерва має стано-
вити не менше як 48 год. Влаштування армувального шару вико-
нують за допомогою клею Polimin П-18 через 3 доби після прикле-
ювання плит утеплювача та їх механічного кріплення. Детальний 
опис дивитись у технологічній карті на влаштування утеплення за 
системою Polimin THERMO FACADE. Після тужавлення (але не рані-
ше ніж за 3 доби) армувальний шар покривають «Кварц-Ґрунтом» 
Polimin АС-3.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпе-
ратури основи від +5 °С до +30 °С і відносної вологості повітря 
55–65%. Протяг, висока температура і занадто поглинальна основа змен-
шують відкритий час клею, а низька температура і підвищена вологість 
сповільнюють процес тужавлення клейового розчину. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за тем-
ператури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 мі-
сяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ФАСУВАННЯ:

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

АРМОВАНИЙ 
МІКРОВОЛОКНОМ

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

Витрати сухої суміші для приклеювання, кг/м², від 5,0...5,5

Витрати сухої суміші для армування, кг/м², близько 5,5...6,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2

Максимальна товщина клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не менше 20
Міцність зчеплення з основою у віці 28 діб, МПа, не 
менше 0,5

Морозостійкість, циклів, не менше 50

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

Дл

я котеджного будівництва
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КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ 
ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

П-19 ТЕПЛО-ФАСАД

Ц.1. 3К5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякіс-
ного цементу та модифікаторів провідних європейських вироб-
ників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей роз-
чину та його адгезії.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для приклею-
вання плит утеплювача  (пінополістирол, графітовий піно-
полістірол та мінеральна вата) при зовнішньому утепленні 
будівель і споруд. Рекомендовано для багатоповерхового та 
котеджного будівництва. 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Осно-
ва має бути сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі 
слабкою міцністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, 
мастила, фарби тощо). Невеликі нерівності та вибоїни в основі 
можна зарівняти цією ж клейовою сумішшю. За потреби вирів-
нювання стін виконують сумішами Polimin групи «ШЦ». Занад-
то поглинальні основи для покращення адгезії і вирівнювання 
поглинальної здатності потрібно обробити ґрунтовкою Polimin 
групи «АС».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти з нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка 
із зубчастою стороною).  
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати 
у відповідну кількість чистої води кімнатної температури й пе-
ремішати низькообертовим міксером або вручну до отримання 

однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного дозрівання 
суміш перемішують повторно. 
ПРИКЛЕЮВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ. Пінополісти-
рольні плити приклеюють різними методами: якщо основа рівна, 
то суцільним шаром, а якщо нерівності до 5 мм, то полосами по-
середині й по контуру в 20 мм від країв із просвітами для про-
ходження повітря під плитою, а при нерівностях основи до 10 
мм — смугами по контуру і 5–6 цятками діаметром біля 100 мм 
на плиті 0,5х1 м.  Мінеральні плити приклеюють методом суціль-
ного шару до 10 мм. Після приклеювання плит утеплювача та до 
виконання робіт з їх механічного кріплення, перерва має стано-
вити не менше як 48 год. Влаштування армувального шару ви-
конують за допомогою клею Polimin П-20 або  клею Polimin Р-21 
через 3 доби після приклеювання плит утеплювача та їх механіч-
ного кріплення. Детальний опис дивитись у технологічній карті 
на влаштування утеплення за системою Polimin THERMO FACADE.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за тем-
ператури основи +5...+30 °С і відносної вологості повітря  
55–65 %. Протяг, висока температура і занадто поглинальна 
основа зменшують відкритий час клею, а низька температура і 
підвищена вологість сповільнюють процес тужавлення клейово-
го розчину. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНИЙ

СТІЙКИЙ 
ДО ЗМІЩЕННЯ

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

Витрати сухої суміші, кг/м2, від 5,0...5,5

Відкритий час, хв, не менше 20

Максимальна товщина клейового шару, мм 10

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2

Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше 0,5

Морозостійкість, циклів, не менше 50

Температура експлуатації, °С, від...до -30...+70
Дл

я б
агатоповерхового будівництва

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ВОДОСТІЙКИЙ
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АРМУВАЛЬНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ, 
ГРАФІТОВОГО ПІНОПОЛІСТИРОЛУ 
ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

П-20 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ

Ц.1.3К5.ГІ3  ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що 
сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його ад-
гезії, армований мікроволокном.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш призначена для приклеюван-
ня плит утеплювача (пінополістирол, графітовий пінополістірол 
та мінеральна вата) при влаштуванні систем теплоізоляції зовні 
будівель і для створення гідрозахисного армувального шару на 
плитах вказаних вище утеплювачів. Рекомендовано для багато-
поверхового та котеджного будівництва.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.  Основа має 
бути сухою, міцною, очищеною від напливів, ділянок зі слабкою мі-
цністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фар-
би тощо).  Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти 
цією ж клейовою сумішшю. За потреби вирівнювання стін викону-
ють сумішами Polimin групи «ШЦ». Занадто поглинальні основи для 
покращення адгезії і вирівнювання поглинальної здатності треба 
обробити ґрунтовкою Polimin групи «АС».
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Низькообертовий міксер, ємності та 
інструменти з нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка 
з зубчастою стороною).  
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш всипати у 
відповідну кількість чистої води кімнатної температури і перемі-
шати низькообертовим міксером або вручну до отримання од-
норідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного дозрівання 

суміш перемішують повторно. 
ПРИКЛЕЮВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ.  Пінополісти-
рольні плити приклеюють різними методами: при рівній основі 
— суцільним шаром, при нерівностях до 5 мм – полосами посе-
редині і по контуру у 20 мм від країв із просвітами для проход-
ження повітря під плитою, а при нерівностях основи до 10 мм 
— смугами по контуру і 5–6 цятками діаметром біля 100 мм на 
плиті 0,5х1 м. На мінераловатні плити клейова розчинова суміш 
наноситься суцільним шаром по всій поверхні за допомогою 
зубчастого шпателя (розмір зубців 10х10 мм).  Після наклеюван-
ня плит утеплювачу та до виконання робіт з їх механічного крі-
плення перерва має становити не менше як 48 год. Влаштування 
армувального шару виконують за допомогою клею Polimin П-20 
через 3 доби після приклеювання плит утеплювача та їх механіч-
ного кріплення. Детальний опис дивитись у технологічній карті 
на влаштування утеплення за системою Polimin THERMO FACADE. 
Після тужавлення (але не раніше ніж за 3 доби) армувальний шар 
покривають «Кварц-Ґрунтом» Polimin АС-3.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу рекомендується виконувати за темпе-
ратури основи від +5 °С до +30 °С і відносної вологості пові-
тря 55–65 %. Протяг, висока температура і занадто поглинальна основа 
зменшують відкритий час клею, а низька температура і підвищена воло-
гість сповільнюють процес тужавлення клейового розчину. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.  У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ФАСУВАННЯ:

25 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

АРМОВАНИЙ 
МІКРОВОЛОКНОМ

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

Витрати сухої суміші для приклеювання, кг/м², від 5,0...5,5

Витрати сухої суміші для армування, кг/м², близько 5,5...6,0

Придатність розчинової суміші, год, не менше 2

Максимальна товщина клейового шару, мм 10

Відкритий час, хв, не менше 20
Міцність зчеплення з основою у віці 28 діб, МПа, 
не менше 0,5

Морозостійкість, циклів, не менше 50

Температура експлуатації, °С, від...до -50...+70

Дл
я б

агатоповерхового будівництва
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БІЛИЙ АРМУВАЛЬНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ, ГРАФІТОВОГО 
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

P-20 THERMO FACADE ARM 
WHITE

ETAG 004  12004

ФАСУВАННЯ:

25 кг

СКЛАД. Полімермінеральна композиція на основі білого цементу та модифі-
каторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню ме-
ханічних властивостей розчину та його адгезії, армований мікроволокном.
ЗАСТОСУВАННЯ. Клейова суміш на білому цементі призначена для за-
хисту утеплювача (виконання армувального шару по ППС, графітовому 
ППС, мінеральній ваті) у системах утеплення будівель і споруд, а також для 
приклеювання декоративних елементів з EPS, кріплення плит утеплювача 
з пінополістиролу типу EPS, в тому числі графітового, і мінеральної вати. 
Дозволяє виконувати декоративні покриття під фарбування. Види основ 
– бетони всіх категорій, газобетон, цементні та цементно-вапняні штука-
турки, неоштукатурені стіни з пустотілої і повнотілої цегли, пісковика, ке-
рамічних блоків.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Основа повинна бути:  
- стабільною – міцною, стійкою до деформацій, витриманою;
 - рівною – з огляду на максимальній шар клейового розчину 10 мм, за 
потреби основу вирівнюють підлоговими підкладковими шарами в разі го-
ризонтальних поверхонь і штукатурками – в разі вертикальних поверхонь;
 - очищеною від шарів, що знижують адгезію (вапно, жир, віск, залишки мас-
ляних і емульсійних фарб). Основи, покриті грибками, цвіллю та ін., обро-
бляють спеціальними засобами;
 - знепиленою за допомогою промислових пилососів або вручну;
 - проґрунтована з метою додаткового зміцнення основи і продовження 
часу обробки клейового розчину. Для ґрунтування стандартних основ 
застосовують Polimin АС-7, сильнопоглинальних основ – застосовують 
Polimin АС-5. Для гладких основ, основ з низькою поглинальною здатністю 
(бетон) або покритих шарами, що обмежують адгезію, гіпсових основ – за-
стосовують Polimin АС-4.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суха суміш висипається з мішка 
в ємність з відміряють кількістю чистої води і розмішується за допомогою 
низькообертового міксера до отримання однорідної консистенції. Отри-
маний клей відставляють на 5 хвилин, а потім знову розмішують. Приготова-

ний таким чином клей потрібно використовувати прибл. протягом 3 годин.
ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ УТЕПЛЮВАЧА. Кріплення плит EPS (спінений пі-
нополістирол) можливо різними методами: при нерівностях поверхні до 
10 мм клейовий розчин наносять смугою по всьому периметру плити (ши-
рина смуги не менше 3 см) і додатковими плямами діаметром 8-12 см (5-8 
шт) ; при нерівностях поверхні до 5 мм приклеювання виконують на клей-
овий шар нанесений зубчастим шпателем на всю площу плити (розмір 
зубців шпателя 10*10 або 12*12 мм). Утеплювач з мінеральної вати при-
клеюють тільки на суцільний клейовий шар, нанесений зубчастим шпате-
лем (розмір зубців не менше 10*10 мм). Якісне приклеювання утеплювача 
забезпечується, якщо при пробному відриві однієї плити після установки 
її в проектне положення контактний клейовий шар становить не менше 
60% поверхні плити.
ВИКОНАННЯ АРМУВАЛЬНОГО ШАРУ. Армувальний шар наносять на 
чисті плити утеплювача. Якщо утеплювач після приклеювання шліфува-
ли, його необхідно пропилососити. До виконання армувального шару 
приступають не раніше 3 днів, після клейового кріплення утеплювача. 
Через 24-48 годин після приклеювання виконують механічне кріплення 
утеплювача за допомогою дюбелів-парасольок. На поверхню утеплювача 
наносять клейовий розчин і розподіляють його за допомогою терки. У сві-
жий розчин вклеюють (утоплюють) армувальну лугостійку сітку і відразу ж 
зашпакльовують так, щоб комірки сітки не проглядалися крізь клейовий 
розчин. Товщина клейового армувального шару повинна становити не 
менше 3-5 мм.
ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРИТТЯ. Для виконання декоративно-
го покриття необхідно нанести матеріал на поверхню армувального шару 
або штукатурки методом набризкування і загладити спеціальними терками 
до отримання необхідної фактури. Вид фактури можна регулювати кількі-
стю шарів і величиною сопла пневмопістолета. Через 3-7 днів після вико-
нання робіт залежно від температури навколишнього середовища, прово-
дять фарбування декоративного покриття фасадними фарбами: AF-1, SF-1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ ВОДО-, 
МОРОЗОСТІЙКИЙ

АРМОВАНИЙ 
МІКРОВОЛОКНОМ

Водопотреба на мішок 25 кг, л 5,0...5,5
Витрати сухої суміші для приклеювання, кг/м², від 5,5...6,0
Витрати сухої суміші для армування, кг/м², близько 5,5

Придатність розчинової суміші, год, не менше 3

Максимальна товщина клейового шару, мм 8
Відкритий час, хв, не менше 20
Міцність зчеплення з основою у віці 28 діб, МПа, не 
менше 0,5

Морозостійкість, циклів, не менше 50
Температура експлуатації, °С, від...до -50...+70

   
   

   
 M

ORTAR COLOUR
  

         W H I T E
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СІТКА АРМУЮЧА ФАСАДНА
AS-150, AS-160,
AS-165 PRO

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для влаштування ар-
муючого гідрозахисного шару в теплоізоляційних системах 
POLIMIN THERMO FACADE.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. До монтування армуючого гідрозахисно-
го шару приступають після затвердіння клейового складу, що 
фіксує положення плит утеплювача, і кріплення їх дюбелями. 
Для додаткового посилення кутів віконних і дверних прорізів 
застосовують додаткові «косинки» з лугостійкої сітки Роlimin 
АS-165 розміром не менше 250x350 мм. 

Монтування армуючого гідрозахисного шару необхідно почи-
нати після висихання додаткового армування «косинок». 

Для монтування основного армуючого гідрозахисного шару 
армуючий клей Рolimin необхідно нанести за допомогою зуб-
чатого шпателя з розміром зубців х10 мм. У свіжоукладений 
армуючий клей Polimin укладаємо вертикальними полотнами 
армуючу  гідрозахисну лугостійку сітку Роlimin АS-150, АS-160, 
Роlimin АS-165 PRO 1/2 - 2/3 її товщини з напуском «нахлестом» 
суміжних полотен не менше 100 мм, після чого основу заглади-
ти. Товщина армуючого гідрозахисного шару повинна складати 
3-5 мм, відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-36. 

До подальшого виконання оздоблювальних робіт приступають 

не раніше ніж через 3-5 діб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. При виконанні рабіт по влаштуванню систем 
теплоізоляції, в тому числі і укладанні армуючої сітки, необхід-
но керуватися наступними документами: ДСТУ Б В.2.6-36: 2008, 
технологічною картою по влаштуванню теплоізоляції  POLIMIN 
THERMO FACADE.

ЗБЕРІГАННЯ. У темному і сухому місці на фірмових дерев’яних 
піддонах в вертикальному положенні без навантаження в за-
водській упаковці при температурі від -10 °С до + 50 °С.

ШИРИНА 
РУЛОНУ: 

1,0 м
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТІЙКА ДО РОЗРИВНИХ 
НАВАНТАЖЕНЬ

ЛУГОСТІЙКА ЕЛАСТИЧНА

ПЛЕТЕНА

ЛУГОСТІЙКА СІТКА AS-150 AS-160 AS-165 
PRO

Вага 1 м2, (± 5 %), не менше, г 150 160 165

Товщина нитки, мм 0,50

Розривне навантаження у 
вихідному стані, Н/50 мм

2020-2100 2050-2130 2085-2200

Розривне навантаження за 
методом прискореного 
тестування, Н/50 мм

1450-1600 1475-1630 1520-1680

Розривне навантаження після 
28 діб витримування у 5% 
розчині NaOH при температурі 
від +18 до +30 оС, Н/50 мм 

1250-1350 1270-1365 1310-1410

Розмір вічка, мм 5х5 ± 1
Кількість у рулоні, м2 50
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ЗАСТОСУВАННЯ. Дюбелі Polimin TDP, TDP-R, TDM застосову-
ються для механічного кріплення (фіксації) пінополістирольних, 
графітового пінополістиролу, мінераловатних плит утеплювача 
в системах фасадної теплоізоляції POLIMIN THERMO FACADE.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ. Роботи по механічному кріпленню 
плит утеплювача (пінополістирол, мінеральна вата, графітовий 
пінополістирол (TDP) в системі утеплення фасадної теплоізоля-
ції будівель і споруд POLIMIN THERMO FACADE з використанням 
дюбелів Polimin виконують після затвердіння клейового складу 
не раніше 3 діб (при температурі +20 0С і відносній вологості 
повітря 60-70 %) після перевірки показників адгезії приклеєних 
плит утеплювача до основи.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ПЛИТ УТЕПЛЮВАЧА:
- розмітка отворів «стартового» ряду дюбелів за конструктивно-
  технологічною схемою;

- буріння отворів під дюбелі;

- очищення отворів від пилу після буріння;

- установка дюбелів в пробурений і очищеній від пилу отвір;

- забивання розпірного елементу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДАРОСТІЙКІ 

ОПТИМІЗОВАНА ФОРМА 
РОЗПІРНОЇ ЗОНИ

СТІЙКІ ДО ДЕФОРМАЦІЙ 
ТА КОРОЗІЇ

НЕ ПІДДАЮТЬСЯ 
АТМОСФЕРНИМ ВПЛИВАМ

Вид дюбеля Матеріал захисної конструкції Глибина
анкерування

Довжина
дюбеля

Діаметр,
мм

Допустимі зусилля
виривання, кН

Гвинтовий зі звичай-
ною розпірною зоною і 

забивний

Масивний матеріал (бетон, цегла і ка-
мені керамічні повнотілі, цегла і камені 
силікатні повнотілі, тришарові панелі 
при товщині зовнішнього бетонного 

шару не менше 40 мм)

50 100 -200 8; 10 60 0,5 - гвинтовий
0,25 - звичайний

Гвинтовий з 
подовженою 

розпірною зоною
Саман, камені, легкий бетон 90 120 - 300 8 60 0,2

Гвинтовий для 
пористих матеріалів

Пінобетон, газобетон щільністю
600 кг/м² 110 150 - 300 8 60 0,2

TDP

TDP-R

TDP ДЮБЕЛЬ З ПЛАСТИКОВИМ СТЕРЖНЕМ
TDP-R ДЮБЕЛЬ З ПЛАСТИКОВИМ СТЕРЖНЕМ
TDM ДЮБЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМ СТЕРЖНЕМ І 
           ТЕРМОЗАГЛУШКОЮ

TDM
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ҐРУНТОВКИ
 СИЛІКОНОВИЙ ҐРУНТ SC-7
 УНІВЕРСАЛ-ҐРУНТ АС-7
 SUPER PRIMER АС-5 

1
а

б

в

КЛЕЙ ДЛЯ АРМУВАННЯ
П-18 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ
П-20 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ
P-20 THERMO FACADE ARM WHITE

5/7

КЛЕЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ УТЕПЛЮВАЧА
П-17 ТЕПЛО-ФАСАД
П-18 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ
П-19 ТЕПЛО-ФАСАД
П-20 ТЕПЛО-ФАСАД АРМ
P-20 THERMO FACADE ARM WHITE

2

ДЮБЕЛІ (АНКЕРИ)
 POLIMIN TDP  
 POLIMIN TDM
 POLIMIN TDP-R
  
  

4

ПЛИТА УТЕПЛЮВАЧА3

МІНЕРАЛЬНА ВАТА MW 120/MW 135а

б ПІНОПОЛІСТИРОЛ 
EPS FACADE-LIGHT    EPS FACADE-STANDARD
EPS FACADE-PREMIUM

9

7

6

5

4

2

10

3
а

8 а

1
а

б

в

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ POLIMIN THERMO FACADE
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9

7

9

6

5

4

2

10

3
б

8 б

1
б

а
в

АРМУЮЧА ЛУГОСТІЙКА
СКЛОСІТКА POLIMIN
 АS-150
 АS-160
 АS-165 PRO

6

ЦОКОЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
З КАПЕЛЬНИКОМ

10

9 ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

МІНЕРАЛЬНІ ШТУКАТУРКИ:
ШФ-5 КАМІНЦЕВА (Ø 1,8ММ), (Ø1,5ММ)
ШФ-1 КОРОЇД (Ø 2,5ММ)
ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЇД» (Ø 2,5 ММ)
СИЛІКОНОВІ ШТУКАТУРКИ ТА ФАРБА:
SB-15 БАРАНЕЦЬ (Ø 1,5ММ)
SSB-15 СИЛІКОН-СИЛІКАТНА БАРАНЕЦЬ (Ø 1,5ММ)
SK-20 КОРОЇД (Ø 2ММ)
SF-1 СИЛІКОНОВА ФАРБА

ТОНУЮЧИЙ ҐРУНТ
  

   SC-3 SILICONE QUARTZ PRIMER
   AC-3 QUARTZ PRIMER

8

а

б

АКРИЛОВІ ШТУКАТУРКИ ТА ФАРБИ 
(ТІЛЬКИ ДЛЯ СИСТЕМИ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ):
АB-15 БАРАНЕЦЬ (Ø 1,5ММ)
АK-20 КОРОЇД (Ø 2ММ)
АF-1 АКРИЛОВА ФАРБА
ASF-1 АКРИЛОВА СТРУКТУРНА ФАРБА

ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ (НА ВИБІР): 9



Завдяки високоякісному гідратному вапну, що 
забезпечує низький вміст ЛОС та дезінфікуючі 
властивості, лінійка екологічних матеріалів ТМ 
ECOSHTUK безпечна для людини. Продукція 
рекомендована для використання у житлових 
приміщеннях, дитячих кімнатах і медичних закладах.
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УНІВЕРСАЛЬНА ЗМІЦНЮЮЧА 
ҐРУНТОВКА

LIME PRIMER

Р.ECOSHTUK LIME PRIMER.1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ФАСУВАННЯ: 

5/10 л

СКЛАД. Водна дисперсія акрилових сополімерів з функціо-
нальними  добавками, вода.  Ґрунтовка не містить органічних 
розчинників, є нетоксичною та  пожежобезпечною, вміст ЛОС 
відповідає вимогам Директиви 2004/42/ЄС (<30 г/л).

ЗАСТОСУВАННЯ.  Призначена для обробки та зміцнення це-
ментно-вапняних, вапняних і гіпсових поверхонь, бетону, гіпсо-
картону. Застосовується всередині та зовні приміщень. Має ви-
соку адгезію до основи, високу покривну здатність та стійкість 
до біологічних забруднень. Забезпечує «дихання стін». Гарантує 
оптимальний мікроклімат всередині приміщень. Рекомендова-
но використовувати разом з вапняними штукатурками та шпа-
клівками. Якщо комплексно застосовувати систему ECOSHTUK, 
то перед фарбуванням поверхні, на яку нанесено шпаклівку 
MULTI-FINISH, ґрунтовку не використовувати. У комплексі систе-
ма ECOSHTUK поглинає СО₂  з повітря.

ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа 
має бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо жирів і ма-
стил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ. Щіткою, макловицею або розпилюва-
чем. При розпиленні під високим тиском, застосовувати сопло 
0,018–0,023.

ЧАС ВИСИХАННЯ. До ступеня 3 — не менше 2 год за темпера-
тури повітря  20 ± 2 0С і вологості 60 ± 5 %. Час висихання збіль-
шується в міру зниження температури й підвищення відносної 
вологості повітря.

Повної зносостійкості й водостійкості покриття досягає через 
12–24 год після нанесення.

УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування!
Ґрунтовку зберігають за температури +5 0С...+30 0С у герметично 
закритому пакуванні виробника. Термін зберігання становить 12 
 місяців з дати виготовлення, зазначеної на пакуванні.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ. Ґрунтовка не становить загрози здоров’ю 
за нормальних умов використання. Під час роботи  використо-
вуйте спецодяг,  рукавиці, окуляри. У разі потрапляння ґрунтовки 
на шкіру ретельно змийте водою, а в очі — промийте водою і 
проконсультуйтеся з лікарем. 

Густина, кг/л 1,05

Розріджувач вода

Час висихання, год, від...до 4...6

Витрати ґрунтовки, л/м2 0,1...0,2

Площа покриття з каністри 10 л, м2, до 100
Температура основи та навколишнього 
середовища, оС, від...до +5...+30

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕ ЗАБРУДНЮЄ
ПОВІТРЯ

НЕ МІСТИТЬ
ФОРМАЛЬДЕГІД

ДИХАЮЧА
ПОВЕРХНЯ

КОМФОРТНИЙ
МІКРОКЛІМАТ
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MULTI-FINISH

Р.ECOSHTUKMULTI-FINISH.2.В.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

СКЛАД. Гідратне вапно, сепарована крейда, мелений мармур, 
добавки модифікатори, вода.  
ЗАСТОСУВАННЯ. Шпаклівка ECOSHTUK MULTI-FINISH призначе-
на для фінішного вирівнювання стель та стін (до 3 мм) всередині 
сухих та вологих приміщень перед фарбуванням. Використо-
вується на вапняних, цементно-вапняних, гіпсових штукатур-
ках, бетонних поверхнях та гіпсокартонних плитах. Забезпечує 
«дихання стін», оптимальний мікроклімат всередині приміщень. 
Рекомендовано використовувати разом з вапняними штукатур-
ками. Попереджає розвиток грибків та має дезінфікуючі власти-
вості. Перед нанесенням шпаклівки MULTI-FINISH ґрунтування 
проводити ґрунтовкою ECOSHTUK LIME PRIMER. При викори-
станні в системі ECOSHTUK перед фарбуванням поверхні шпа-
клівки MULTI-FINISH ґрунтовку не використовувати. Фарбується 
вапняними та іншими водорозчинними фарбами. У комплексі 
система «ECOSHTUK» поглинає СО

2
 з повітря.

ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися ви-
могами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа, 
що обробляється, має бути сухою, очищеною від пилу, бруду, 
висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. 
Видалити ділянки основи, які потріскалися та відшаровують-
ся. Крейдяну побілку та вапняну фарбу видалити, після чого 
поверхню  промити водою. За потреби виправити нерівності 
штукатурками та шпаклівками, зашліфувати й видалити пил. 
Перед нанесенням шпаклівки поверхню обробити ґрунтовкою 
ECOSHTUK LIME PRIMER.
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ. Наноситься шпателем з нержавіючої 

сталі або машинним способом.
ВИКОНАННЯ РОБІТ. Перед нанесенням шпаклівку ретельно 
перемішати міксером або дрилем на низьких обертах. За потре-
би додати не більше 1% чистої води. Важливо! Воду додавати 
тільки після ретельного перемішування, тому що в стані спокою 
і при перемішуванні продукт має істотну різницю консистенції. 
Шпаклювання проводять за температури не нижче +50 0С та не 
вище +30 0С. Відносна вологість повітря — не більше 80 %. Воло-
гість оброблюваної поверхні — не вище 4 %. Уникати протягів, 
дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів. Шпа-
клівку наносять на поверхню шпателем з нержавіючої сталі (або 
устаткуванням для машинного  нанесення) рівномірним шаром 
з розрахунку, щоб товщина шару не  перевищувала 3 мм. Шліфу-
вання і фарбування проводити лише після повного висихання 
шпаклівки.
ЧАС ВИСИХАННЯ. Час висихання до нанесення наступного 
шару шпаклівки складає 2–4 год за температури 20 ± 2 0С і воло-
гості повітря 60 ± 5 %. Час висихання до шліфування становить 
6–8 год за температури 20 ± 2 0С і вологості повітря 60 ± 5 %. Час 
висихання збільшується в міру зниження температури, товщини 
нанесеного покриття та підвищенню відносної вологості.
УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Зберіга-
ти за температури +5 0С ...+30 0С у герметично закритому паку-
ванні  виробника. Термін зберігання — 12 місяців з дати виготов-
лення,  зазначеної на пакуванні.

ФАСУВАННЯ:

5/16 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір суміші білий
Розріджувач вода
Витрати шпаклівки, кг/м2, від 1,0
Площа покриття з одного відра 16 кг, при шарі в 1 мм, м2, до 16
Товщина нанесення, мм, від...до 0...3
Час висихання (за температури повітря 20 0С і віднос-
ної вологості повітря 60 ± 5%), год:
- до нанесення наступного шару, від
- до шліфування, від...до

4
6...8

Паропроникність, мг/(м.год.Па), не менше 0,03
Температура зберігання і транспортування, оС, від...до +5...+35
Температура експлуатації в сухих умовах, оС, від...до -30...+70

ВАПНЯНА МУЛЬТИФІНІШНА 
ШПАКЛІВКА

НЕ ЗАБРУДНЮЄ
ПОВІТРЯ

НЕ МІСТИТЬ
ФОРМАЛЬДЕГІД

ДИХАЮЧА
ПОВЕРХНЯ

КОМФОРТНИЙ
МІКРОКЛІМАТ
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СТІЙКА ДО МИТТЯ ВАПНЯНА ФАРБА
LIME PAINT

ДСТУ EN 13300

ФАСУВАННЯ:

6/12 кг

СКЛАД. Гідратне вапно, водна дисперсія акрилової смоли, міне-
ральні наповнювачі та пігменти, вода.  Фарба не містить органічних 
розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною, вміст ЛОС від-
повідає вимогам Директиви 2004/42/ЄС (<30 г/л).
ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для первинного та ремонтного фар-
бування міцних цементно-вапняних, вапняних і гіпсових поверхонь, 
бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. Має високу адгезію до осно-
ви, високу покривну здатність, стійкість до стирання та біологічних 
забруднень. Забезпечує «дихання стін». Гарантує оптимальний мі-
кроклімат всередині приміщень.  Рекомендовано використовува-
ти разом з вапняними штукатурками та шпаклівками. У комплексі 
система поглинає СО

2
  з повітря. Застосовується для фарбування 

стін всередині сухих і вологих приміщень з помірним експлуата-
ційним навантаженням. Перед фарбуванням поверхні  шпаклівки 
ECOSHTUK MULTI-FINISH та інші ґрунтовку не використовувати.
ПІДГОТОВКА  ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися 
вимогами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. По-
верхня, що обробляється, має бути сухою, очищеною від пилу, 
бруду, висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують 
адгезію. Крейдову побілку видалити, після чого промити поверх-
ню водою. Нові, свіжі поверхні на вапняно-цементній основі слід 
витримати перед фарбуванням протягом зазначених термінів, 

згідно зі специфікаціями зазначених продуктів. За потреби ви-
правити нерівності штукатурками та шпаклівками, після чого 
зашліфувати й видалити пил. Поверхні з високим водопоглинан-
ням обробити ґрунтувальним розчином ECOSHTUK LIME PRIMER. 
Перед фарбуванням поверхні  шпаклівки ECOSHTUK MULTI-FINISH 
та інші ґрунтовку не використовувати.
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ. Валиком або розпилювачем. При розпилен-
ні під високим тиском,  застосовувати сопло 0,018 - 0,023.
ВИКОНАННЯ РОБІТ. У стані спокою фарба набирає надмірну густи-
ну, але після ретельного перемішування стає рідшою, відповідаю-
чи властивостям фарби для виконання робіт. Тому, фарбу ретельно 
перемішати перед застосуванням. Додавання води (не більше 5%) 
можливе тільки після ретельного перемішування. Рекомендується 
наносити валиком або розпиленням у 2 шари.
ЧАС ВИСИХАННЯ. Час висихання кожного шару: 2–4 год за тем-
ператури повітря 20 ± 2 0С  і вологості 60 ± 5 %. Стійкість плівки до 
статичного впливу води через 24 год за температури повітря 20 ± 2 
0С і вологості 60 ± 5 %. Час висихання збільшується в міру зниження 
температури та підвищення відносної вологості повітря.
УМОВИ  ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Фарбу 
зберігають за температури +5 0С...+ 30 0С у герметично закритому 
пакуванні виробника. Термін зберігання — 12 місяців з дати виго-
товлення, зазначеної на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТІЙКА ДО МИТТЯ

МАТОВА ФІНІШНЕ 
ПОКРИТТЯ

КОМФОРТНИЙ
МІКРОКЛІМАТ

Колір суміш білий
Розріджувач вода
Густина, кг/л, від...до 1,1...1,3
Площа покриття з одного відра 12 кг, м2, до 100
Витрати фарби на 1 шар, кг/м2:
- на поглинальних поверхнях, від...до
- на непоглинальних поверхнях, від...до

0,12...0,14
0,10...0,12

Паропроникність, мг/(м.год.Па), не менше 0,03
Стійкість до миття (згідно з ДСТУ EN 13300-2012) Клас 2

Температура зберігання і транспортування, оС, від...до +5...+35

Температура експлуатації, оС, від...до -30...+70

Тонується за каталогами Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А — білий, тонується тільки у світлі й пастельні кольори.
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СТАРТОВА ВАПНЯНА 
ШТУКАТУРКА  

ШВ-10 ЕКОШТУК

В.1/2. ШТ6   ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

СКЛАД. Мінеральна композиція на основі високоактивного 
гідратного вапна та карбонатних наповнювачів.
ЗАСТОСУВАННЯ. Застосовується для виконання високоякісних 
штукатурних робіт на різноманітних мінеральних поверхнях (бе-
тон, цегла, пінобетон, старі штукатурки) всередині приміщень 
і зовні для штукатурення стін, які захищені від систематичного 
зволоження. Рекомендована для традиційного ручного та ма-
шинного нанесення. Після тужавлення є міцною основою для 
вапняних чи гіпсових шпаклівок та фарбування. Завдяки підсушу-
ючим властивостям вапна незамінна при штукатуренні житлових 
кімнат, кухонь, санвузлів, підвалів тощо.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимо-
гами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має 
бути сухою та міцною, без руйнувань. Фарбу, масляні або воскові 
цятки та будь-які речовини, що знижують адгезію, а також зруй-
новані та слабкі ділянки варто видалити. Очищену основу слід 
звільнити від пилу. Ділянки, що мають сліди біологічної корозії, 
варто обробити антисептиком або видалити механічним шляхом.  
Нові цегляні стіни, які складені впустошовку, перед штукатурен-
ням слід звільнити від пилу. Старі цегляні стіни варто очистити 
сталевими щітками або піскоструминним апаратом, просочити 
ґрунтовкою Polimin групи «АС» та просушити не менше ніж 2 год. 
Занадто гладенькій основі (бетон, силікатна цегла) надають шор-
сткості Polimin AC-4.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Кельма чи ковш для нанесення, єм-

ності з нержавіючих матеріалів, низькообертовий міксер, пра-
вило для розрівнювання, войлочна чи губчата терки, шпатель з 
нержавіючих матеріалів для загладжування.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно 
всипати в чисту воду кімнатної температури й старанно пе-
ремішати до отримання однорідної маси без грудочок. Після 
3…5-хвилинного витримування розчинову суміш перемішати 
повторно.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Розчинову суміш наносять на підго-
товлену поверхню шляхом накидання з наступним розрівнюван-
ням правилом. Товщина штукатурного шару за один прохід не 
більше 15 мм.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури основи 
+5…+30 °С і відносної вологості повітря вище 60 %. У період 
тужавлення розчинової суміші треба підтримувати вологість на 
рівні 60–80 % і провітрювати приміщення мінімум двічі на добу 
для поповнення вмісту вуглекислоти в повітрі, яка потрібна для 
нормального тужавлення вапняного розчину. Не допускати пря-
мого нагрівання штукатурки від обігрівачів. За надто низької во-
логості в приміщенні штукатурку слід зволожувати (щонайменше 
1-2 дні).
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за 
температури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ФАСУВАННЯ:

23 кг
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА ТРІЩИНОСТІЙКА, 
АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ

ДЛЯ РУЧНОГО ТА 
МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

Водопотреба на мішок 23 кг, л 6,5...7,2

Витрати сухої суміші на 1 мм 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, год, не менше 24

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

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

Температура основи, °С, від...до +5...+30

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

М
іст

ить вапно              

Екологічність
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ФІНІШНА ВАПНЯНА 
ШТУКАТУРКА  

ШВ-20 ЕКОШТУК

В.1/2. ШТ6   ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ФАСУВАННЯ:

23 кг

СКЛАД. Мінеральна композиція на основі високоактивного гідратно-
го вапна та карбонатних наповнювачів.
ЗАСТОСУВАННЯ. Застосовується для виконання високоякісних шту-
катурних робіт на різноманітних мінеральних поверхнях (бетон, цегла, 
пінобетон, старі штукатурки) всередині приміщень та зовні для шту-
катурення стін, які захищені від систематичного зволоження. Реко-
мендована для традиційного ручного та машинного нанесення. Після 
затирання войлочною та/або губчатою терками являє собою основу 
під фарбування чи оздоблення шпалерами. Після тужавлення необро-
бленої штукатурки можливе її шпаклювання вапняними чи гіпсовими 
ультратонкими шпаклівками. Завдяки підсушуючим властивостям 
вапна незамінна при штукатуренні житлових кімнат, кухонь, санвузлів, 
підвалів тощо.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Фарбу, масляні або 
воскові цятки та будь-які речовини, що знижують адгезію, а також 
зруйновані та слабкі ділянки основи варто видалити. Очищену основу 
слід звільнити від пилу. Ділянки, що мають сліди біологічної корозії, 
треба обробити антисептиком або видалити механічним шляхом.
Нові цегляні стіни, які складені впустошовку, перед штукатуренням 
слід звільнити від пилу. Старі цегляні стіни варто очистити сталеви-
ми щітками або піскоструминним апаратом, просочити ґрунтовкою 
Polimin групи «АС» та просушити не менше ніж 2 год. Занадто гладень-
кій основі (бетон, силікатна цегла) надають шорсткості попереднім 
ґрунтуванням кварц-ґрунтом Polimin  АС-3. Оштукатурені чи надтопо-
глинальні (піно-, газобетон) основи просочують ґрунтовкою Polimin 
групи «АС», а безпосередньо перед оздобленням ще й ретельно зво-

ложують водою.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Кельма чи ковш для нанесення, ємності з 
нержавіючих матеріалів, низькообертовий міксер, правило для розрів-
нювання, войлочна та губчата терки, шпатель з нержавіючих матеріалів.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ. Суху суміш повільно вси-
пати в чисту воду кімнатної температури й старанно перемішати до 
отримання однорідної маси без грудочок. Після 3…5-хвилинного ви-
тримування розчинову суміш перемішати повторно.
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ. Розчинову суміш наносять на підготов-
лену поверхню шляхом накидання з наступним розрівнюванням пра-
вилом. Товщина штукатурного шару за один прохід 2–5 мм. Після лег-
кого підсихання покриття затирають зволоженою войлочною теркою. 
Залишки матеріалу видаляють. Для отримання однорідної поверхні 
бажано не допускати часткового пересихання штукатурки (особливо 
країв), за потребм зволожити.
РЕКОМЕНДАЦІЇ. Роботу виконувати за температури основи 
+5…+30°С і відносної вологості повітря вище 60%. У період тужав-
лення розчинової суміші треба підтримувати вологість на рівні 60–80 
% і провітрювати приміщення мінімум двічі на добу для поповнення 
вмісту вуглекислоти в повітрі, яка потрібна для нормального тужав-
лення вапняного розчину. Не допускати прямого нагрівання штука-
турки від обігрівачів. При надто низькій вологості в приміщенні, шту-
катурку слід зволожувати (щонайменше 1–2 дні).
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. У фірмовому пакуванні, сухому місці, за темпе-
ратури не вище +40 °С, гарантійний термін зберігання — 12 місяців з 
дати виготовлення (вказана на пакуванні).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотреба на мішок 23 кг, л 5,7...7,0

Витрати сухої суміші на 1 мм 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...5

Придатність розчинової суміші, год, не менше 24

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

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

Температура основи, °С, від...до +5...+30

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

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА ТРІЩИНОСТІЙКА,
АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ

ДЛЯ РУЧНОГО ТА 
МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки 
Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

М
іст

ить вапно              

Екологічність
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СИСТЕМИ ІМІТАЦІЇ ДЕКОРАТИВНИХ ФАКТУР

ІМІТАЦІЯ КАМЕНЮ

ІМІТАЦІЯ ЦЕГЛИ

  МАТРИЦІ*                                    ІМПРЕГНАТ DC 01*

ІМІТАЦІЯ ДЕРЕВА

   P-20 GREY*      P-20 WHITE   
   P-21 GRAY*      АНТИАДГЕЗІЙНЕ МАСЛО*

* Матеріали під замовлення.
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МУРУВАЛЬНИХ РОБІТ

КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИБЛОКІВ 2NF

ПОРИСТИХ БЛОКІВ

MK-20*   
FUGA STONEMIX

ПБ-55         PB-65 WHITE         

ЦЕГЛИ

  М-75          М-100

ZM-15
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СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПІДЛОГ

ПІДЛОГИ ПІДВИЩЕНОЇ МАРОЧНОЇ МІЦНОСТІ

ПІДЛОГИ ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

ПІДЛОГИ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

  ТР-5            АС-7          АС- 4

 СЦ-5       LC-4*       АС-7       АС- 4

LC-2          АС-7

* Матеріали під замовлення.
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СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ВЛАШТУВАННЯ
ВЛАШТУВАННЯ ПІД ДЕКОРАТИВНУ ШТУКАТУРКУ

ВЛАШТУВАННЯ ПІД ФАРБУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

AB-15            AC-3           ASF-1

AC-7         AC-5        SC-7         AC-4         
ШВ-1       ШЦ-5       ШЦ-2

AC-7          AI-3
AFP-77     AI-4

  ECOSHTUK LIME PRIMER
  ECOSHTUK MULTI-FINISH 
  ECOSHTUK LIME PAINT

FIBERGLASS 

* Матеріали під замовлення.
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СИСТЕМИ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ
РОЗМІР ПЛИТКИ 400Х400 мм РОЗМІР ПЛИТКИ 600Х600 мм

РОЗМІР ПЛИТКИ 800Х800 мм

РОЗМІР ПЛИТКИ ДО 3м 2 І БІЛЬШЕ

P-24      SC-7      FUGA COLOR      FUGA SURERFLEX

P-25     SC-7     FUGA COLOR     FUGA SURERFLEX

П-12                       AC-7
FUGA COLOR  /  SURERFLEX

П-14       П-22      AC-7
FUGA COLOR  /  SURERFLEX
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

ЦОКОЛЬ БУДИНКІВ  ТЕРАС

САНВУЗЛІВ

БАСЕЙНІВ

GI-1      GI-4      GI-10      GL-2
FUGA COLOR         FUGA SUPERFLEX
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