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EG 58

Підготовка основи здійснюється згідно                                           
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, 
масляних або емульсійних фарб. При ремонтних робо-
тах перед нанесенням грунтуючої емульсії необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити.

Наноситься за допомогою валика, пензля або розпи-
лювача, послідовно покриваючи всю поверхню без про-
пусків. В залежності від якості поверхні, можна нанести 
один або два шари грунтуючої емульсії «мокре на мо-
кре». Поверхня готова до експлуатації через 2-4 години 
після нанесення останнього шару. Після закінчення ро-
біт, не допускаючи висихання грунтуючої емульсії, руки 
та інструмент необхідно вимити водою.

Час висихання

Еластичність плівки

Щільність

Опір дифузії

Температура основи

Температура експлуатації

2-4 години

не більше 1 мм

1,0 г/см3

близько 100 µ Н
2
О

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання грунтуючої емульсії може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Л/М
20,15-0,16

1л 2л 5л 10л

грунт
глибоко проникний

Грунтуюча емульсія глибокопроникна ANSERGLOB EG 58 
застосовується для внутрішніх робіт  при грунтуванні 
сильновсмоктуючих мінеральних основ: гіпсових, гі-
псокартонних, цементних, цементно-вапняних  та інших 
основ, а також для зовнішніх робіт, при грунтуванні 
нових основ, міцних основ, основ які не є сильновбира-
ючими: цементних, цементно-вапняних  і т.д.  Проника-
ючи глибоко в основу, грунтуюча емульсія зміцнює її та 
покращує адгезію клею, штукатурки, фарби та інших по-
криттів, вирівнює водопоглинання, знижує всмоктуючу 
здатність пористих основ, скорочує витрату фарби або 
шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування 
основи, зв’язує пил.  Плівка після висихання прозора.

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573  від 15.10.2015. Грунтовка Р «ANSERGLOB» 1.П.ЗК. ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010.
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EG 60
UNIGRUNT

Грунтуюча емульсія глибокопроникна  ANSERGLOB 
EG 60 UNIGRUNT застосовується для підготовки силь-
новсмоктуючих мінеральних основ: гіпсових, гіпсо-
картонних, цементних, цементно-вапняних та інших 
основ. 
Проникаючи глибоко в основу, грунтуюча емульсія 
зміцнює її, покращуючи при цьому адгезію клею, шту-
катурки, фарби та інших покриттів, вирівнює водопо-
глинання, знижує всмоктуючу здатність пористих ос-
нов, скорочує витрату фарби або шпалерного клею, 
забезпечує рівномірне фарбування основ, зв’язує пил. 
Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Плів-
ка після висихання прозора.
 

Підготовка основи здійснюється згідно                                           
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, 
масляних або емульсійних фарб. При ремонтних робо-
тах перед нанесенням грунтуючої емульсії необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити.

Час висихання

Еластичність плівки

Щільність

Опір дифузії

Температура основи

Температура експлуатації

2-4 години

не більше 1 мм

1,0 г/см3

близько 100 µ Н
2
О

від +50С до +300С

від -300С до +800С

Наноситься за допомогою валика, пензля або розпи-
лювача, послідовно покриваючи всю поверхню без 
пропусків. В залежності від якості поверхні, можна на-
нести один або два шари грунтуючої емульсії «мокре на 
мокре». Поверхня готова до експлуатації через 2-4 го-
дини після нанесення останнього шару. Після закінчен-
ня робіт, не допускаючи висихання грунтуючої емульсії, 
руки та інструмент необхідно вимити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання грунтуючої емульсії може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Л/М
20,15-0,16

1л 2л 5л 10л

грунт
глибоко проникний

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573  від 15.10.2015.
Грунтовка Р «ANSERGLOB» 1.П.ЗК. ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010.
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Підготовка основи здійснюється згідно                                           
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, 
масляних або емульсійних фарб. При ремонтних робо-
тах перед нанесенням грунтуючої емульсії необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити.

Перед застосуванням грунтуючу емульсію слід розве-
сти чистою водою в потрібному співвідношенні. Нано-
ситься за допомогою валика, пензля або розпилювача, 
послідовно покриваючи всю поверхню без пропусків. 
В залежності від якості поверхні, можна нанести один 
або два шари грунтуючої емульсії «мокре на мокре».  
Поверхня готова до експлуатації через 2 - 4 години піс-
ля нанесення останнього шару. Після закінчення робіт, 
не допускаючи висихання грунтуючої емульсії, руки та 
інструмент необхідно вимити водою.

Час висихання

Еластичність плівки

Щільність

Опір дифузії

Температура основи

Температура експлуатації

2-4 години

не більше 1 мм

1,03 г/см3

близько 100 µ Н
2
О

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання грунтуючої емульсії може змінитися.

ПРИМІТКА

EG 61
UNIGRUNT
концентрат

грунт
глибоко проникний

ВИТРАТА

Л/М
20,15-0,16

1л 2л 5л 10л1л 2л 5л 10л

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573  від 15.10.2015. Грунтовка Р «ANSERGLOB» 1.П.ЗК. ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010.

Грунтуюча емульсія глибокопроникаюча ANSERGLOB 
EG 61 UNIGRUNT - концентрат, застосовується в спів-
відношенні  1:6 - при внутрішніх і зовнішніх роботах 
для ґрунтування сильновсмоктуючих основ;  1:10 - для 
внутрішніх робіт  при грунтуванні  сильновсмоктуючих 
мінеральних основ, а також для зовнішніх робіт, при 
грунтуванні нових основ, міцних основ, основ які не є 
сильновбираючим; 1:12 - при внутрішніх роботах для 
основ які не є сильновсмоктуючими. Проникаючи гли-
боко в основу, грунтуюча емульсія зміцнює її, покра-
щуючи при цьому адгезію клею, штукатурки, фарби 
та інших покриттів, вирівнює водопоглинання, знижує 
всмоктуючу здатність пористих основ, скорочує ви-
трату фарби або шпалерного клею, забезпечує рів-
номірне фарбування основ, зв’язує пил. Плівка після 
висихання прозора.
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Грунтуюча емульсія глибокопроникна ANSERGLOB 
EG 69 GRUNT BIOSTOP призначена для запобігання 
появи грибків, лишайників, моху та інших мікроорга-
нізмів на сильновсмоктуючих мінеральних поверхнях, 
таких як цементні, вапняні, цементно-вапняні штука-
турки та інші основи. Проникаючи глибоко в основу, 
грунтуюча емульсія зміцнює її та покращує адгезію із 
наступними покриттями, вирівнює водопоглинання, 
знижує всмоктуючу здатність, підвищує вологостій-
кість і атмосферостійкість покриття, скорочує витрату 
фарби або шпалерного клею, забезпечує рівномірне 
фарбування основи, зв’язує пил. Застосовується для 
внутрішніх і зовнішніх робіт. Плівка після висихан-
ня прозора. На заражених поверхнях грунтуюча 
емульсія ANSERGLOB EG 69 GRUNT BIOSTOP вико-
ристовується тільки після застосування емульсії 
ANSERGLOB ES 65. Грунтуюча емульсія ANSERGLOB 
EG 69 GRUNT BIOSTOP екологічно безпечна.

Підготовка основи здійснюється згідно                                           
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, 
масляних або емульсійних фарб. При ремонтних робо-
тах перед нанесенням грунтуючої емульсії необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити.

Час висихання

Еластичність плівки

Щільність

Опір дифузії

Температура основи

Температура експлуатації

2-4 години

не більше 1 мм

1,0 г/см3

близько 100 µ Н
2
О

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання грунтуючої емульсії може змінитися.

ПРИМІТКА

EG 69
GRUNT

BIOSTOP
грунт біоцидний

глибоко проникний

ВИТРАТА

Л/М
20,15-0,16

1л 2л 5л 10л

Наноситься за допомогою валика, пензля або розпи-
лювача, послідовно покриваючи всю поверхню без 
пропусків. В залежності від якості поверхні, можна на-
нести один або два шари грунтуючої емульсії «мокре на 
мокре». Поверхня готова до експлуатації через 2-4 го-
дини після нанесення останнього шару. Після закінчен-
ня робіт, не допускаючи висихання грунтуючої емульсії, 
руки та інструмент необхідно вимити водою.

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573  від 15.10.2015. Грунтовка Р «ANSERGLOB» 1.П.АС. ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010.
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адгезійна емульсія

Адгезійна емульсія (грунт - фарба) акрилова 
ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) наносить-
ся на мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні і 
цементно-піщані штукатурки, цегла і гіпсові поверхні 
та інші.) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші.) 
з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також 
спрощення виконання робіт з нанесення декоратив-
них штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 
ACRYL (QUARTZ GRUNT) застосовується для створення 
контактних шарів на щільних, гладких і слабковсмок-
туючих поверхнях (бетон, силікатна цегла та інші.) і 
поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопогли-
нання (керамограніт, скло, глазурована плитка та інші.). 
Використовується в фасадних системах скріпленої те-
плоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації 
фасадів на зимовий період. Тонується за системою 
COLOR SYSTEM. Істотно зменшує можливість утво-
рення плям на кольорових декоративних штукатурках. 
Адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ 
GRUNT) можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх 
робіт.

Пі д готовк а   основи   з д ійснює ть ся   зг і д но  
ДСТ У - Н Б А.3.1-23:2013 і  ДБН В.2.6 -22-20 01. 
Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, 
бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. 
При ремонтних роботах перед нанесенням адгезійної 
емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно 
видалити. Гіпсові основи і основи зі сильновсмокту-
ючих цементно-вапняних і цементно-піщаних шту-
катурок необхідно попередньо загрунтувати однією 
з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB, після 
чого нанести адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 і 
витримати до повного висихання (3 - 6 годин).

Адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 перед застосу-
ванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких 
обертах. Грунтовка наноситься пензлем або щіткою. 
Висохла грунт-фарба стійка до механічних впливів. 
Після закінчення робіт, не допускаючи висихання ад-
гезійної емульсії, інструмент необхідно вимити водою.

Час висихання

Щільність

Температура основи

Температура експлуатації

3-6 годин

1,5-1,55 г/см3

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах 
час висихання грунтуючої емульсії може 
змінитися. Для ідентичності кольору на основі 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії.

ПРИМІТКА

EG 62
ACRYL

QUARTZ-GRUNT

ВИТРАТА

Л/М
2

0,2-0,4

5л 10л

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573  від 15.10.2015. Грунтовка Р «ANSERGLOB» 1.П.АД. ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010.
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Адгезійна емульсія (грунт-фарба) силіконова 
ANSERGLOB EG 62 SILICONE наноситься на мінеральні 
основи (бетон, цементно-вапняні і цементно-піщані шту-
катурки, цегла і гіпсові поверхні та інші) і органічні основи 
(ДСП, OSB, фанера та інші) з метою збільшення адгезії, 
зміцнення основи, а також спрощення виконання робіт з 
нанесення силіконових і мінеральних декоративних шту-
катурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB  EG 62 засто-
совується для створення контактних шарів на щільних, 
гладких і слабковбираючих поверхнях (бетон, силікатна 
цегла та інші) і поверхнях, які мають нульовий коефіці-
єнт водопоглинання (керамограніт, скло, глазурована 
плитка та інші.). Використовується в фасадних системах 
скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для 
консервації фасадів на зимовий період. Тонується за 
системою COLOR SYSTEM. Істотно зменшує можливість 
утворення плям на кольорових, силіконових і мінераль-
них штукатурках. Адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 
можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт. 
Особливо рекомендується для поверхонь, вимагаючих 
доброї паропроникності і водовідштовхувальних власти-
востей.

Підготовка    основи    здійснюється   зг ідно   
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Осно-
ва повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При 
ремонтних роботах перед нанесенням грунтуючої 
емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно 
видалити. Гіпсові основи і основи зі сильновсмокту-
ючих цементно-вапняних і цементно-піщаних штука-
турок необхідно попередньо загрунтувати однією з 
глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB, після чого 
нанести адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 і витри-
мати до повного висихання (3 - 6 годин).

Адгезійну емульсію ANSERGLOB EG 62 перед застосу-
ванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких 
обертах. Грунтовка наноситься пензлем або щіткою. 
Висохла грунт-фарба стійка до механічних впливів. 
Після закінчення робіт, не допускаючи висихання ад-
гезійної емульсії, інструмент необхідно вимити водою.

Час висихання

Щільність

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

3-6 годин

1,5-1,55 г/см3

не менше 0,05 мг/м г Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ EG 62
SILICONE

ВИТРАТА

Л/М
2

0,2-0,4

адгезійна емульсія

5л 10л

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573  від 15.10.2015. Грунтовка Р «ANSERGLOB» 1.П.АД. ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010.

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах 
час висихання грунтуючої емульсії може 
змінитися. Для ідентичності кольору на основі 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії.

ПРИМІТКА
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емульсія
протигрибкова

ES 65
BIOSTOP

ВИТРАТА

Л/М
20,15-0,30

Час висихання

Щільність

Температура основи

Температура експлуатації

2-4 години

1,0 г/см3

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емульсія протигрибкова ANSERGLOB ES 65 ВIOSTOP 
призначена для видалення грибків, лишайників, моху, 
дріжджів та інших мікроорганізмів, застосовується 
на мінеральних поверхнях, таких як цементні, вап-
няні, цементно-вапняні основи, покриття з клейових 
і емульсійних фарб та інші. Емульсія протигрибкова  
ANSERGLOB ES 65 ВIOSTOP є готовим до застосуван-
ня водним розчином активних речовин, які володіють 
сильновираженою біоцидною дією. Проникаючи гли-
боко в основу, ANSERGLOB ES 65 ВIOSTOP знезаражує 
і дезинфікує поверхню. Застосовується для внутрішніх 
і зовнішніх робіт. Екологічно безпечна.

Підготовка основи здійснюється згідно                                           
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН 2.6-22-2001. Основи, 
уражені грибком, лишайником, мохом, пилом, брудом, 
вапном, жиром, вкриті масляними або емульсійними 
фарбами необхідно очистити механічно. При ремонт-
них роботах перед нанесенням емульсії необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Рекомен-
дується виконувати пробну чистку.

Перед застосуванням протигрибкову емульсію 
ANSERGLOB ES 65 ВIOSTOP необхідно ретельно пере-
мішати. Наноситься за допомогою пензля, макловиці, 
щітки або поролоновою губкою в один або  декіль-
ка шарів, послідовно покриваючи всю поверхню без 
пропусків. Для запобігання повторного ураження і до-
сягнення перманентного ефекту поверхню необхідно 
обробити грунтуючою емульсією  ANSERGLOB EG 69.  
У разі сильного ураження поверхонь грибком, лишай-
ником або іншими мікроорганізмами слід використо-
вувати методи видалення, пропоновані компаніями, 
які спеціалізуються на проведенні цих робіт. Після 
закінчення робіт, не допускаючи висихання емульсії, 
руки та інструмент необхідно вимити водою. Роботи 
необхідно проводити в гумових рукавицях.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання грунтуючої емульсії може змінитися.

ПРИМІТКА

1л 2л 5л 10л

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46524 від 31.05.13.  ТУ У В.2.7 - 24.3-24962264-003:2008.
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ВИТРАТА

Л/М
2

0,1-0,2

Час висихання

Щільність

Температура основи

Температура експлуатації

2-4 години

1,04 г/см3

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

емульсія
гідрофобізуюча

ES 66
WATER 
STOP

Емульсія гідрофобізуюча ANSERGLOB  ES 66 WATER 
STOP - універсальний водовідштовхувальний засіб, 
який забезпечує ефективний захист стін від намокання 
і зволоження при потраплянні на них атмосферних опа-
дів. В результаті даної пропитки на поверхні будівельних 
конструкцій утворюється захисний шар, який запобігає 
потраплянню всередину вологи, при цьому стіни бу-
дівель зберігають паропроникність, що важливо для 
житлових приміщень. Ефективна для надання водовід-
штовхувальних властивостей сильнолужним основам: 
цеглі, кераміці, бетонним конструкціям, оштукатуре-
ним мінеральним поверхням, пористим породам з на-
турального каміння (вапняк, піщаник). Рекомендується 
для захисту поверхні міжплиткових швів глазурованої 
плитки (вік 7 діб). Колір плівки після висихання - про-
зорий. Підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт. Не 
призначений для слабковбираючих поверхонь, синте-
тичних фарб, захисту поверхонь з полімерних покриттів 
(штукатурка, шпаклівка, фарби і т.д.). Не застосовувати 
для поверхонь, схильних до механічних впливів, і для 
захисту будівельних конструкцій від дії води. 

Підготовка основи здійснюється згідно                                              
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН 2.6-22-2001. Основа по-
винна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, 
масляних або емульсійних фарб. При ремонтних робо-
тах перед нанесенням гідрофобізуючої емульсії необ-
хідно неміцні ділянки основи ретельно видалити.

Перед застосуванням необхідно ретельно переміша-
ти. Робочий розчин ANSERGLOB ES 66  наноситься в 
1 - 2 шари «мокре на мокре» вручну пензлем або в 1 
прийом механізованим способом (пістолетом, обпри-
скувачем).

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поява гідрофобного шару відбувається за 
48 годин. Протягом  цього часу оброблений 
матеріал повинен бути захищеним від намокання. 
Поверхні, обробленні гідрофобізуючою 
емульсією можна фарбувати коли мине 6 місяців. 
Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносної 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання може змінитися.

ПРИМІТКА

1л 2л 5л 10л1л 2л 5л 10л

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/46524 від 31.05.13. 
ТУ У В.2.7 - 24.3-24962264-003:2008.
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ВИТРАТА

Л/М
2

0,1-0,2

ES 67
SALT STOP

Емульсія для 
видалення 

висолоутворень, 
цементних і вапняних 

нальотів та іржі

Щільність

Температура основи

Температура експлуатації

1,05 г/см3

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емульсія для видалення висолоутворень ANSERGLOB 
ES 67 SALT STOP  - універсальний очисник використо-
вується для видалення з поверхні стін цементних і 
вапняних нальотів, слідів корозії металу (іржі), висолів 
і атмосферних забруднень. Принцип дії заснований на 
розчиненні солей і різних забруднень за допомогою 
кислот з подальшим видаленням водою. Застосову-
ється для очищення фасадів з цегли, натурального ка-
меню (вапняк, піщаник), штукатурки, бетону від сольо-
вих відкладень, виступаючих на поверхню в результаті 
міграції солей з товщи стіни при випаровуванні вологи, 
атмосферних забруднень і від розчинних плям. Засто-
совується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Берегти від 
контакту з металевими виробами.

П і д г о т о в к а  о с н о в и  з д і й с н ю є т ь с я  з г і д н о 
Д С Т У  -  Н  Б  А . 3 .1-2 3:2 013  і  Д Б Н  2 . 6 -2 2-2 0 01. 
Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, 
бруду, жирів, масляних або емульсійних фарб. При 
ремонтних роботах перед нанесенням емульсії необ-
хідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Реко-
мендується зробити пробну чистку.

Очищувач нанести на поверхню за допомогою пен-
зля або щітки, витримати 2 - 5 хвилин. Змити залиш-
ки засобу за допомогою струму води під тиском  або   
за допомогою щітки, змоченої у воді. Якщо поверхня 
сильно забруднена, та обробку очищувачем необхід-
но повторити. Для запобігання намокання і повторної  
появи «висолів», через  24 години  обробити поверхню    
емульсією  гідрофобізуючою ANSERGLOB ES 66. 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання емульсії може змінитися.

ПРИМІТКА

1л 2л 5л 10л

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46524 від 31.05.13. 
ТУ У В.2.7 - 24.3-24962264-003:2008.
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ВИТРАТА

Л/М
20,15-0,2

ES 86
SТОNE

лак
акриловий

Час висихання

Щільність

Температура основи

Температура експлуатації

3 години

близько 1,03 г/см3

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лак акриловий ANSERGLOB ES 86 STONE, призначе-
ний для нанесення на поверхні, виконані з мозаїчної 
штукатурки ANSERGLOB, цегли, гіпсових, цементних 
поверхонь, шиферу, черепиці, декоративного при-
роднього та штучного каміння, декоративних штука-
турок всередині і ззовні будівель (в тому числі цоко-
лів), з метою поліпшення декоративних властивостей 
поверхні, захисту основи від механічних і біологічних 
пошкоджень, а також забруднень. Лак акриловий 
ANSERGLOB ES 86 після висихання утворює однорід-
ну еластичну, високоміцну, прозору плівку, підсилює 
малюнок, надає гідрофобізуючі властивості поверхні, 
збільшує термін служби, полегшує догляд за покрит-
тям. Лак стійкий до ультрафіолетового випроміню-
вання, вологи і миючих засобів, не містить органічних 
розчинників. Екологічно безпечний.

Підготовка    основи    здійснюється   зг ідно   
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних фарб. При ремонтних роботах пе-
ред нанесенням лаку, необхідно неміцні ділянки осно-
ви ретельно видалити.

Лак акриловий ANSERGLOB ES 86 STONE перед засто-
суванням слід ретельно перемішати. Лак наноситься 
пензлем, валиком або пневморозпилювачем в один 
шар, а при необхідності в два шари (в залежності від 
характеру поверхні). Роботи на одній поверхні слід 
виконувати безперервно, дотримуючись правила «мо-
кре на мокре». Проміжна сушка між шарами повинна 
становити 2-3 години. Висохлий лак стійкий до меха-
нічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи 
висихання лаку,  інструмент необхідно вимити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання може змінитися. При виконанні 
робіт, поверхню необхідно захищати від 
потрапляння прямих сонячних променів, а 
також підвищеної вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

1л 2л 5л 10л1л 2л 5л 10л

48 годин
Набуття стійкості 
до впливу опадів

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. 
ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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DEIMOS
засіб для захисту 

деревини

Чотирьохфункціональний захист для дерева DEIMOS, 
що призначений для захисту дерева і деревоподібної 
продукції проти вогню,  лісових комах,  грибків,  цвітін-
ня.
Для внутрішнього та зовнішнього використання. У ви-
падках застосування на зовнішніх конструкціях, не-
обхідно додатково захищати поверхню гідрофобною 
продукцією, такою як лак або фарба. Колір прозорий, 
зелений або коричневий. 

Солоноватий концентрат, розведений у воді в пропор-
ції 1:4 (для отримання 20% розчину необхідно 1 кг солі 
розвести в 4 літрах води). DEIMOS повільно додають 
у воду (температура 600C), помішуючи, доки сіль пов-
ністю не розчиниться. Перед використанням продукт 
необхідно добре розмішати. Використовувати продукт 
2-3 рази, наносячи на попередньо очищену від бруду, 
пилу поверхню щіткою або розпилювачем, чи поклас-
ти матеріал в теплий розчин на 2 години. Оброблену 
деревину необхідно захищати на протязі мінімум 24 
годин від опадів та контакту з вологою. Застосовуєть-
ся для деревоподібної продукції вологість якої не пе-
ревищує  28%. Препарат не впливає негативним чином 
на міцність деревини. Екологічно безпечний засіб.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Не менше 2-х років – для зовнішніх поверхонь. 
Не менше 3-х років – для зовнішніх поверхонь (під 
дахом). 
Не менше 5 років – для внутрішніх поверхонь ( у за-
критих приміщеннях). 
Не менше 15 років – для будь-яких поверхонь, захи-
щених додатково вологостійким покриттям.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Здатність проникати в 

деревину

Клас захисту від грибка

Клас горючості

Температура основи

Температура експлуатації

2 мм (вологість деревини – 28%)

4 мм (вологість деревини – 12%)

А1, А2, В1

1 група

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання і проникнення в дерево препарату  
може змінитися.

ПРИМІТКА

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

У випадку потрапляння препаратів в очі необхідно про-
мити водою і звернутися до лікаря. Для захисту рук не-
обхідно використовувати гумові рукавички.

51
кг кг

Клас дерева

захист від

вогню, грибка, комах, цвітіння

Розчинення
Використання 

в г/м2
Використання

 в кг/м3 Продуктивність

Дерево використовують 
в сухих умовах

1:4 200 38
5 м2 / 1 кг 

25 м2 / 5 кг

Дерево піддається дії 
грунту, дощу або будь-
якої періодичної вологи

1:4 250 47,5
 5м2 / 1,25 кг

25 м2 / 6,25 кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46524 від 31.05.13.  ТУ У В.2.7 - 24.3-24962264-003:2008.
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Фарба інтер’єрна акрилова ANSERGLOB ЕКО+ при-
значена для виконання високоякісного опоряджуван-
ня поверхні стін і стель всередині будівель і споруд. 
Наноситься на будь - які мінеральні основи (бетон, 
цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (во-
логість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість 
менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, 
ДСП, OSB, шпалери). Допускається багаторазове пе-
рефарбування основи. Фарба інтер’єрна акрилова 
ANSERGLOB ЕКО+ стійка до сухого протирання.

Підготовка основи здійснюється згідно  
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням фарби необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в 
основі розшиваються і заповнюються за допомогою 
одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі 
тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB  ВСТ 25 або 
ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна клад-
ка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вап-
няні штукатурки, гіпсові  штукатурки і  ГКЛ, дерев’яні 
поверхні обробляють однією з глибокопроникаючих  
грунтуючих емульсій ANSERGLOB. Неміцні мінеральні 
основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, 
на яких знаходяться фарби на органічній основі, очи-
стити від фарби, прогрунтувати однією з глибокопро-
никаючих емульсій ANSERGLOB. Фарба інтер’єрна 
акрилова ANSERGLOB ЕКО+ наноситься  через 4 годи-
ни після  грунтування.

Фарбу інтер’єрну акрилову ANSERGLOB ЕКО+ перед 
застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на 
низьких обертах. Фарба наноситься за один або два 
шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, 
поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні 
слід виконувати безперервно, дотримуючись правила 
«мокре на мокре». Для нанесення першого шару фар-
бу можливо розбавити водою (не більше 5 % від маси 
фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не реко-
мендовано. В залежності від температурно-вологіс-
них умов другий шар наноситься через 1-2 години, піс-
ля нанесення першого шару. Пофарбована поверхня 
стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, 
не допускаючи висихання фарби, інструмент необхід-
но вимити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість пігменту доданого до фарби на повинна 
перевищувати 10 % від маси  фарби. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані  рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. Для ідентичності кольору на основі 
рекомендовано використовувати продукцію 
однієї партії. При виконанні робіт, поверхню 
необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної 
вологості.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Витрата фарби інтер'єрної ЕКО+ акрилової в серед-
ньому складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

Зовнішній вигляд

Щільність

Покривність

Час нанесення наступного шару

Температура основи

Температура експлуатації

біла матова

близько 1,5 г/см3

близько  150 г/м2

1 - 2 години

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФАРБА 

ІНТЕР’ЄРНА 
ЕКО+

АКРИЛОВА

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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Кількість пігменту доданого до фарби не повинна 
перевищувати 10% від маси фарби. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання 
може змінитися. Для ідентичності кольору 
на основі рекомендовано використовувати 
продукцію однієї партії. Не використовувати на 
поверхнях схильних до постійних механічних 
впливів (підлоги). Не наносити на поверхні що 
обігріваються. При виконанні робіт, поверхню 
необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної 
вологості. 

ПРИМІТКА

ФАРБА 
ІНТЕР’ЄРНА 

ДЛЯ СТІН
ТА СТЕЛЬ

АКРИЛОВА

Фарба інтер’єрна акрилова ANSERGLOB для стін і 
стель, призначена для виконання високоякісного 
опоряджування поверхні стін і стель всередині бу-
дівель і споруд. Наноситься на будь-які мінеральні 
основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні 
штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки 
і ГКЛ (вологість менше 1%);  і т.д.) і на органічні основи 
(фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба стійка до 
вологого протирання.  Допускається багаторазове 
перефарбовування основи. Фарба інтер’єрна акри-
лова ANSERGLOB для стін і стель тонується за систе-
мою COLOR SYSTEM або використовується в білому 
кольорі.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних 
роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні 
ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі 
розшиваються і заповнюються за допомогою одного з 
матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини 
можна зашпаклювати ANSERGLOB  ВСТ 25 або ВСТ 27). 
Міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетон-
ні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні шту-
катурки, гіпсові  штукатурки і ГКЛ, дерев’яні поверхні 
обробляють однією з глибокопроникаючих грунтуючих 
емульсій ANSERGLOB. Неміцні мінеральні основи не-
обхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких 
знаходяться фарби на органічній основі, очистити від 
фарби, прогрунтувати однією з глибокопроникаючих 
емульсій ANSERGLOB. Фарба інтер’єрна акрилова  на-
носиться через 4 години після грунтування.

Фарбу інтер’єрну акрилову ANSERGLOB для стін і 
стель, перед застосуванням слід ретельно переміша-
ти дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за 
один або два шари за допомогою пензля, щітки, вали-
ку (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній 
поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись 
правила «мокре на мокре». Для нанесення першого 
шару фарбу можна розбавити водою (не більше 5 % від 
маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не 
рекомендовано. В залежності від температурно-воло-
гісних умов другий шар наноситься через 1-2 години 
після нанесення першого шару. Пофарбована поверх-
ня стійка до механічних впливів. Після закінчення робіт, 
не допускаючи висихання фарби, інструмент необхід-
но вимити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ВИТРАТА

Витрата фарби інтер'єрної для стін та стель акрилової 
в середньому складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

Зовнішній вигляд

Щільність

Покривність

Час нанесення наступного шару

Температура основи

Температура експлуатації

біла матова

близько 1,5 г/см3

близько  150 г/м2

1 - 2 години

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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ФАРБА 
ІНТЕР’ЄРНА 

СТІЙКА
ДО МИТТЯ
АКРИЛОВА

Фарба інтер’єрна акрилова ANSERGLOB стійка до мит-
тя, призначена для виконання опоряджування поверх-
ні стін і стель всередині будівель і споруд, в тому числі 
і приміщення з підвищеною вологістю. Наноситься на 
будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і 
цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); 
гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і 
на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпале-
ри). Фарба має підвищену стійкість до вологої очистки 
із застосуванням побутових неабразивних миючих за-
собів. Допускається багаторазове перефарбовування 
основи. Фарба інтер’єрна акрилова ANSERGLOB стійка 
до миття тонується за системою COLOR SYSTEM, або 
застосовується в базовому білому кольорі.

Фарбу інтер’єрну акрилову ANSERGLOB стійку до мит-
тя, перед застосуванням слід ретельно перемішати 
дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за один 
або два шари за допомогою пензля, щітки, валику 
(войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній 
поверхні слід виконувати безперервно дотримуючись 
правила «мокре на мокре». Для нанесення першого 
шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5 % 
від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти 
не рекомендовано. В залежності від температурно-во-
логісних умов другий шар наноситься через 1- 2 години 
після нанесення першого шару. Пофарбована поверх-
ня стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, 
не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно 
вимити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням фарби необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в 
основі розшиваються і заповнюються за допомогою 
одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі 
тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB  ВСТ 25 або 
ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна клад-
ка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вап-
няні штукатурки, гіпсові  штукатурки і  ГКЛ, дерев’яні 
поверхні обробляють однією з глибокопроникаючих 
грунтуючих емульсій ANSERGLOB. Неміцні мінеральні 
основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, 
на яких знаходяться фарби на органічній основі, очи-
стити від фарби, прогрунтувати однією з глибокопро-
никаючих емульсій ANSERGLOB. Фарба інтер’єрна 
акрилова ANSERGLOB стійка до миття наноситься че-
рез 4 години після грунтування.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
ВИТРАТА

Кількість пігменту доданого до фарби не повинна 
перевищувати 10% від маси фарби. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання 
може змінитися. Для ідентичності кольору 
на основі рекомендовано використовувати 
продукцію однієї партії. Не використовувати на 
поверхнях схильних до постійних механічних 
впливів (підлоги). Не наносити на поверхні що 
обігріваються. При виконанні робіт, поверхню 
необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної 
вологості. 

ПРИМІТКА

Зовнішній вигляд

Щільність

Покривність

Час нанесення наступного шару

Температура основи

Температура експлуатації

біла матова

близько 1,5 г/см3

близько  150 г/м2

1 - 2 години

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата фарби інтер'єрної cтійкої до миття акрилової 
в середньому складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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Фарба фасадна ANSERGLOB ЕКО+ акрилова  призна-
чена для виконання опоряджування поверхні внутріш-
ніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покрит-
тя в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. 
Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цег-
ла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість 
менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 
1%);  і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, 
OSB, шпалери). Використовується для відновлення 
фарбувального покриття на декоративних штукатур-
ках. Фарба фасадна ANSERGLOB ЕКО+ акрилова (база 
біла) тонується за системою COLOR SYSTEM, або за-
стосовується в базовому білому кольорі. 

Фарбу  фасадну ANSERGLOB ЕКО+  акрилову  перед 
застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на 
низьких обертах. Фарба наноситься за один або два 
шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, 
поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні 
слід виконувати безперервно, дотримуючись правила 
«мокре на мокре». Для нанесення першого шару фар-
бу можливо розбавити водою (не більше 5 % від маси 
фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не реко-
мендовано. В залежності від температурно-вологіс-
них умов другий шар наноситься через 1-2 години, піс-
ля нанесення першого шару. Пофарбована поверхня 
стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, 
не допускаючи висихання фарби, інструмент необхід-
но вимити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних 
роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні 
ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі 
розшиваються і заповнюються за допомогою одного 
з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщи-
ни можна зашпаклювати ANSERGLOB  ВСТ 25 або ВСТ 
27). Щільні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, 
бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапня-
ні штукатурки, гіпсові  штукатурки і ГКЛ, дерев’яні 
поверхні обробляють однією з глибокопроникаючих 
грунтуючих емульсій ANSERGLOB. Неміцні мінеральні 
основи необхідно очистити до міцного шару. Поверх-
ні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, 
очистити від фарби, про грунтувати однією з глибо-
копроникаючих емульсій ANSERGLOB. Фарба фасадна 
ANSERGLOB ЕКО+ акрилова  наноситься  через 4 годи-
ни після грунтування.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ВИТРАТА

Кількість пігменту доданого до фарби на повинна 
перевищувати 10 % від маси  фарби. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі  вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії. При виконанні робіт, поверхню 
необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної 
вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Зовнішній вигляд

Щільність

Покривність

Час нанесення наступного шару

Опір дифузії водяних парів, Sd

Коефіцієнт водопоглинання

Температура основи

Температура експлуатації

біла матова

близько 1,55 г/см3

близько  150 г/м2

1 - 2 години

не більше 0,15 м

не більше 0,1 кг/м2год0,5

від +50С до +300С

від -300С до +800С

12 годин
Набуття стійкості до впливу 
опадів

Витрата фарби фасадної ЕКО+ акрилової в середньо-
му складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФАРБА 

ФАСАДНА 
ЕКО+  

АКРИЛОВА 

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

28
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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ФАРБА 
ФАСАДНА 
АКРИЛОВА

Зовнішній вигляд

Щільність

Покривність

Час нанесення наступного шару

Опір дифузії водяних парів, Sd

Коефіцієнт водопоглинання

Температура основи

Температура експлуатації

біла матова

близько 1,55 г/см3

близько  150 г/м2

1 - 2 години

не більше 0,15 м

не більше 0,1 кг/м2год0,5

від +50С до +300С

від -300С до +800С

Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB призначена для 
виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зов-
нішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в сис-
темі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься 
на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні 
і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); 
гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%);  і т.д.) 
і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпале-
ри). Використовується для відновлення фарбуваль-
ного покриття на декоративних штукатурках. Фарба 
фасадна акрилова ANSERGLOB тонується за систе-
мою COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому 
білому кольорі. 

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням фарби необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в 
основі розшиваються і заповнюються за допомогою 
одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невели-
кі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB  ВСТ 25 
або ВСТ 27). Щільні мінеральні основи, такі як цегляна 
кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цемент-
но-вапняні штукатурки, гіпсові  штукатурки і ГКЛ, 
дерев’яні поверхні обробляють однією з глибокопро-
никаючих грунтуючих емульсій ANSERGLOB. Неміцні 
мінеральні основи необхідно очистити до міцного 
шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на ор-
ганічній основі, очистити від фарби, прогрунтувати 
однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB. 
Фарба фасадна акрилова наноситься  через 4 години 
після грунтування.

Фарбу фасадну акрилову ANSERGLOB перед застосу-
ванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких 
обертах. Фарба наноситься за один або два шари за 
допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) 
або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід вико-
нувати безперервно, дотримуючись правила «мокре 
на мокре». Для нанесення першого шару фарбу мож-
ливо розбавити водою (не більше 5 % від маси фарби). 
Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендова-
но. В залежності від температурно-вологісних умов 
другий шар наноситься через 1-2 години, після нане-
сення першого шару. Пофарбована поверхня стійка 
до механічного впливу. Після закінчення робіт, не до-
пускаючи висихання фарби, інструмент необхідно ви-
мити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість пігменту доданого до фарби на повинна 
перевищувати 10 % від маси  фарби. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі  вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії. При виконанні робіт, поверхню 
необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної 
вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

12 годин
Набуття стійкості до впливу 
опадів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата фарби фасадної акрилової в середньому 
складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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Зовнішній вигляд

Щільність

Покривність

Час нанесення наступного шару

Опір дифузії водяних парів, Sd

Коефіцієнт водопоглинання

Температура основи

Температура експлуатації

біла матова

близько 1,55 г/см3

близько  150 г/м2

1 - 2 години

не більше 0,025 м

не більше 0,1 кг/м2год0,5

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12 годин
Набуття стійкості до впливу 
опадів

ФАРБА 
ФАСАДНА 

CИЛІКОНОВА

Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB призначена 
для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і 
зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Нано-
ситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, це-
ментні і цементно-вапняні штукатурки (вологість мен-
ше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%);  
і т.д.), і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, 
шпалери). Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB 
тонується за системою COLOR SYSTEM, або застосо-
вується в базовому білому кольорі. Може бути вико-
ристана для відновлення пофарбованого покриття на 
декоративних штукатурках. Рекомендована для по-
верхонь, які вимагають доброї паропроникності і водо-
відштовхувальних властивостей.

Фарбу фасадну силіконову ANSERGLOB перед засто-
суванням слід ретельно перемішати дрилем на низь-
ких обертах. Фарба наноситься за один або два шари 
за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) 
або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід вико-
нувати безперервно, дотримуючись правила «мокре 
на мокре». Для нанесення першого шару фарбу мож-
ливо розбавити водою (не більше 5 % від маси фарби). 
Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендова-
но. В залежності від температурно-вологісних умов 
другий шар наноситься через 1-2 години, після нане-
сення першого шару. Пофарбована поверхня стійка 
до механічного впливу. Після закінчення робіт, не до-
пускаючи висихання фарби, інструмент необхідно ви-
мити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням фарби необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в 
основі розшиваються і заповнюються за допомогою 
одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі 
тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB  ВСТ 25 або 
ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна клад-
ка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вап-
няні штукатурки, гіпсові  штукатурки і  ГКЛ, дерев’яні 
поверхні обробляють однією з глибокопроникаючих  
грунтуючих емульсій ANSERGLOB. Неміцні мінеральні 
основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, 
на яких знаходяться фарби на органічній основі, очи-
стити від фарби, прогрунтувати однією з глибокопро-
никаючих емульсій ANSERGLOB. Фарба фасадна силі-
конова наноситься  через 4 години після грунтування.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ВИТРАТА

Кількість пігменту доданого до фарби на повинна 
перевищувати 10 % від маси фарби. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі  вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії. При виконанні робіт, поверхню 
необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної 
вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата фарби фасадної силіконової в середньому 
складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/51301  від 12.08.2014. ТУ У В.2.7- 20.324962264-005:2012.
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ФАРБИ
СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ ANSERGLOB 

З ВИКОРИСТАННЯМ ПІНОПОЛІСТЕРОЛЬНИХ ПЛИТ

СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ ANSERGLOB 
З ВИКОРИСТАННЯМ МІНЕРАЛОВАТНИХ ПЛИТ

Зовнішня стіна, обробленна універсальним глибокопро-

никаючим грунтом ANSERGLOB EG 60 UNIGRUNT (від 

0,15 л/м2), EG 61 UNIGRUNT-концентрат (від 0,15 л/м2),  

EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) акрилова (від 0,2 л/м2).  

Клейова суміш ANSERGLOB BCX 39 або BCX 40 (від 

4,5 кг/м2).

Пінополістирольна теплоізоляційна плита.

Елемент механічного кріплення (дюбель).

Армуюча лугостійка сітка з скловолокна ANSERGLOB.

Клейова і армуюча суміш ANSERGLOB BCX 40 (від 4,0 кг/м2).

Емульсія ANSERGLOB EG 62 акрилова або силіконова (від 

0,2 л/м2); ANSERGLOB EG 60 UNIGRUNT(від 0,15 л/м2),   

EG 61 UNIGRUNT- концентрат (від 0,15 л/м2).

Декоративна штукатурка: мінеральна (TMK 110 (від 2,6 кг/м2), 

TMK 112 (від 2,6 кг/м2), TMB 120 (від 2,3 кг/м2)), акрилова 

(від 2,5 кг/м2), силіконова (від  2,5 кг/м2) , мозаїчна штука-

турка (від 2,5 кг/м2) або структурна фарба ANSERGLOB 

(від 0,7 кг/м2), краска фасадна ANSERGLOB GAZOBETON  

акрилова (від 0,7 кг/м2), фарба фасадна ANSERGLOB 

GAZOBETON силіконова (від 0,7 кг/м2).

Фарба фасадна ANSERGLOB акрилова або силіконова (від 

0,3 кг/м2) фарба фасадна ANSERGLOB ЕКО+ акрилова (від 

0,3 кг/м2), (при використанні мінеральних декоративних шту-

катурок ANSERGLOB).   

Цокольний профіль.
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1 Зовнішня стіна, обробленна універсальним глибокопро-

никаючим грунтом ANSERGLOB EG 60 UNIGRUNT (від 

0,15 л/м2), EG 61 UNIGRUNT-концентрат (від 0,15 л/м2),  

EG 62 SILICONE (від 0,2 л/м2).  

Клейова суміш ANSERGLOB BCX 39 або BCX 40 (від 

4,5 кг/м2).

Мінераловатна теплоізоляційна плита.

Елемент механічного кріплення (дюбель).

Армуюча лугостійка сітка з скловолокна ANSERGLOB.

Клейова і армуюча суміш ANSERGLOB BCX 40 (від 4,0 кг/м2).

Емульсія ANSERGLOB EG 62 силіконова (від 0,2 л/м2); 

ANSE RGLOB EG 60 UNIGRUNT (в ід 0,15 л/м 2),            

EG 61 UNIGRUNT- концентрат  (в ід 0,15 л/м 2).

Декоративна штукатурка: мінеральна (TMK 110 (від 2,6 кг/м2), 

TMK 112 (від 2,6 кг/м2), TMB 120 (від 2,3 кг/м2)), силіконова 

(від  2,5 кг/м2), фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON 

силіконова (від 0,7 кг/м2).

Фарба фасадна ANSERGLOB силіконова (від 0,3 кг/м2), 

(при використанні мінеральних декоративних штукатурок 

ANSERGLOB).   

Цокольний профіль.
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Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Адгезія до бетону

Температура основи

Температура експлуатації

0,21 - 0,22 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 0,75 МПа

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезія до матеріалу
(когезійний розрив по уте-
плювачу)

через 7 діб твердіння

Суміш клейова ANSERGLOB ВСХ 39 для теплоізоляції призна-
чена для приклеювання пінополістиролу, піноскла і жорстких 
мінераловатних плит на поверхні з бетону, цегли, пінобетону, 
цементно-піщаної, цементно-вапняної, гіпсової штукатурки та 
інші мінеральні основи. Клейову суміш можна використовувати 
всередині і ззовні будівель, у виробничих і житлових приміщен-
нях, на терасах і балконах.
Увага! Для нанесення на зовнішню поверхню утеплювача про-
міжного клейового шару, армованого склосіткою, необхідно 
використовувати клейову суміш ANSERGLOB  BCX  40.

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-33:2008 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути 
міцною і рівною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, 
масляних і емульсійних фарб. Неміцні ділянки основи не-
обхідно видалити. Нерівності основи необхідно вирівняти 
стартовою штукатурною сумішшю ANSERGLOB BCT 20. Силь-
новсмоктуючі основи перед виконанням робіт необхідно об-
робити однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і 
витримати 4 години. Слабковбираючі основи перед початком 
роботи обробляють грунтуючою емульсією  ANSERGLOB EG 62 
і  витримують від 3 до 6 годин.

Смуги повинні бути з розривами, щоб при наклеюванні плити 
не утворювалися повітряні пробки. Посередині плити в двох, 
чотирьох місцях шльопки-маячки розміром 150 - 180 мм. Су-
цільним способом розчинну суміш наносять, коли поверхня 
огороджувальної конструкції рівна, без виступів і заглиблень, 
а також коли в якості утеплювача використовуються мінерало-
ватні і пінополістирольні плити. Шар наносять на всю поверхню 
плити і вирівнюють зубчатою теркою або шпателем з зубцями 
10-12 мм. Перед нанесенням основного шару клейової суміші 
на утеплювач необхідно поверхню утеплювача прогрунтувати 
цією ж клейовою сумішшю. При застосуванні суцільного спосо-
бу, клейова суміш повинна бути видалена від країв утеплювача 
на 10-15 мм.
При застосуванні екструдованої пінополістирольної пли-
ти в якості утеплювача, перед приклеюванням до основи 
необхідно провести механічну обробку абразивним мате-
ріалом ї ї глянцевої поверхні з обох сторін.
В будь-якому випадку кількість розчину повинна бути 
таким, щоб з’єднувати плиту з основою не менше ніж на 
60% їх площі. Розчин не повинен потрапляти на торці плит, 
надлишки розчину необхідно видалити.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Витрата суміші складає 4,5–5 кг/м2 для приклеювання пінополіс-
тиролу, 5–7 кг/м2 для приклеювання мінераловатної плити.

ВИТРАТА

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з 
розрахунку 0,21 – 0,22 л води на 1 кг суміші  (5,25 – 5,5 л води 
на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або 
механічно (дрилем на низьких обертах) до отримання одно-
рідної і пластичної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно 
повторно перемішати, після чого її можна використовувати 
протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Приготовлену клейову суміш ANSERGLOB BCX 39 нано-
сять на внутрішню поверхню плити смуговим спосо-
бом у тому випадку, коли на поверхні стіни є нерівності до                                                                                                
5 мм, а як утеплювач застосовуються пінополістирольні плити. 
Розчинну суміш наносять у вигляді смуг на відстані 20 мм від 
країв плити по всьому її периметру, а потім посередині. Смуги, 
нанесені по периметру, повинні бути з розривами, щоб при при-
клеюванні плити не утворювалися повітряні пробки. Комбіно-
ваним (або маячковим) способом розчинну суміш наносять 
у тому випадку, коли поверхня стіни має нерівності до 10 мм і 
проектом передбачено використання пінополістирольних те-
плоізоляційних плит. Клейовий склад наноситься на поверхню 
теплоізоляційної плити по всьому її периметру смугами шири-
ною 50 - 80 мм і товщиною 5 - 10 мм, на відстані 20 мм від її країв.

Роботи слід виконувати при температурі від +50С до +300С. 
Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі 
+200С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах 
час окоркування, схоплення і затвердіння  може змінитися. 
При виконанні робіт, фасад необхідно захищати від 
потрапляння прямих сонячних променів, а також 
підвищеної вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

BCX 39
Суміш клейова

для теплоізоляції

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/38548 від 27.08.2015. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.ЗК5. ДСТУ  Б.В.2.7-126:2011
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Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB ВСХ 40 призначена для 
улаштування гідрозахисного шару, а також для приклеювання 
пінополістиролу, піноскла і жорстких мінераловатних плит на 
поверхні з бетону, цегли, пінобетону, цементно-піщаної, це-
ментно-вапняної, гіпсової штукатурки та інші мінеральні осно-
ви. Клейову суміш можна використовувати всередині і ззовні 
будинків у виробничих і житлових приміщеннях. Гідрозахисний 
шар може служити основою під опорядження фінішними деко-
ративними штукатурками і шпаклівками ANSERGLOB.

Підготовка основи  здійснюється  згідно  ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013, 
ДБН В.2.6-33:2008 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути 
достатньо міцною і рівною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. Неміцні ділянки осно-
ви необхідно видалити. Нерівності основи необхідно вирів-
няти стартовою штукатурною сумішшю ANSERGLOB ВСТ 20. 
Сильновсмоктуючі основи перед виконанням робіт необхідно 
обробити однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB 
і витримати 4 години. Слабковбираючі основи перед початком 
робіт обробляються ANSERGLOB EG 62 і витримують від  3 до 
6 годин. Перед влаштуванням захисного армуючого шару, 
необхідно виконати механічне кріплення плит утеплення (дю-
белями). По закінченню 3 діб після приклеювання пінополісти-
рольних плит нерівності основи слід зашліфувати абразивним 
папером закріпленим до жорсткого полутеру. Мінераловатні 
плити не шліфуються.

Клейовий склад наноситься на поверхню теплоізоляційної плити 
по всьому її периметру смугами шириною 50 - 80 мм і товщиною 5 
- 10 мм, на відстані 20 мм від її країв. Смуги повинні бути з розрива-
ми, щоб при наклеюванні плити не утворювалися повітряні проб-
ки. А посередині плити в двох, чотирьох місцях шльопки-маячки 
розміром  150 - 180 мм. Суцільним способом розчинну суміш 
наносять, коли поверхня огороджувальної конструкції рівна, без 
виступів і заглиблень, а також коли в якості утеплювача використо-
вуються мінераловатні або пінополістирольні плити. Шар наносять 
на всю поверхню плити і вирівнюють зубчастою теркою або шпа-
телем з зубцями 10 – 12 мм. Перед нанесенням основного шару 
клейової суміші на утеплювач, необхідно поверхню утеплювача 
прогрунтувати цією ж клейовою сумішшю. При застосуванні су-
цільного способу, клейова суміш повинна бути віддалена від країв 
утеплювача на 10 - 15 мм. В будь-якому випадку кількість роз-
чину повинна бути таким, щоб з’єднувати плиту з основою не 
менше ніж на 60% ї ї площини. Розчин не повинен потрапляти 
на торці плит, залишки розчину необхідно видалити.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Витрата суміші складає 4,5–5 кг/м2 для приклеювання пінопо-
лістиролу, 5–7 кг/м2 для приклеювання мінераловатної плити, 
4–5 кг/м2 для виконання армуючого шару.

ВИТРАТА

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з роз-
рахунку 0,22 – 0,23 л води на 1 кг суміші (5,5 – 5,75 л води на мі-
шок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механічно 
(дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної і пластич-
ної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, 
після чого її можна використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Приготовлену клейову суміш ANSERGLOB BCX 40 наносять на 
внутрішню поверхню плити смуговим способом у тому випадку, 
коли на поверхні стіни є нерівності до 5 мм, а в якості утеплювача 
застосовуються пінополістирольні плити. Розчинну суміш нано-
сять у вигляді смуг на відстані 20 мм від країв плити по всьому її 
периметру, а потім посередині. Смуги, нанесені по периметру, 
повинні бути з розривами, щоб при приклеюванні плити не утво-
рювалися повітряні пробки. Комбінованим (або маячковим) 
способом розчинну суміш наносять у тому випадку, коли поверх-
ня стіни має нерівності до 10 мм і проектом передбачено викори-
стання пінополістирольних теплоізоляційних плит.

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах час окоркування, схоплення і 
затвердіння  може змінитися. При виконанні робіт, 
фасад необхідно захищати від потрапляння прямих 
сонячних променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

BCX 40
Суміш клейова

і армуюча

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Міцність на стиск

Адгезія до бетону

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

0,22 - 0,23 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 15 МПа

не менше 0,75 МПа

75 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезія до матеріалу
(когезійний розрив по утеплювачу)

через 7 діб твердіння

25
кг

ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОЗАХИСНОГО ШАРУ
Для влаштування гідрозахисного шару на поверхні плит зуб-
частим шпателем з висотою зуба 8 - 10 мм наносять суміш 
ANSERGLOB BCX 40, утоплюють в нього штукатурну арміровочну 
склосітку щільністю 145 г/м2, а потім гладко зашпакльовують так, 
щоб сітка опинилася всередині шару суміші на 1/3. Сітка уклада-
ється полотном зверху вниз з напуском на краї в 10 сантиметрів. 
Середня товщина армуючого шару - 3 мм, максимальна - 5 мм. 
Нанесення декоративного захисного покриття виконують по за-
кінченню 3 діб після улаштування армуючого захисного шару. Пе-
ред нанесенням поверхні обробити однією з грунтуючих емульсій 
ANSERGLOB. При застосуванні екструдованих пінополісти-
рольних плит в якості утеплювача перед приклеюванням до 
основи необхідно провести механічну обробку абразивним 
матеріалом ї ї глянцевої поверхні з обох сторін.

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/38548 від 27.08.2015. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.ЗК5. ГІ3.  ДСТУ  Б.В.2.7-126:2011
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EPS-ДСТУ EN13163-T1-L1-W1-S1-P2-BS50-CS(10)30-DS(N)5-DS(70,-)2-TR50-WL(T)3- WD(V)12

EPS-ДСТУ EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100-WL(T)2 -WD(V)12

EPS 40EPS S EPS 50 EPS 60 EPS 70

EPS 90 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200

EPS 30

EPS 80

9 кг/м3

15 кг/м3

10 кг/м37,5 кг/м3

17,5 кг/м3 20 кг/м3 23 кг/м3 28,5 кг/м3

11 кг/м3 12,5 кг/м3 13,5 кг/м3

16 кг/м3

НА ЗАМОВЛЕННЯ:

КЛАС

ГО Р Ю Ч О СТІ

Г1Г1

КЛАС

ГО Р Ю Ч О СТІ

Г1Г1

Продукція виготовлена згідно ДСТУ Б EN 13163:2012. В деяких випадках, в залежності від температурно-вологісних показників, а також від 
інших додаткових умов окремі фізико-механічні властивості можуть несуттєво відрізнятися від заявлених виробником (до 5%). Виробник не несе 

відповідальності за неправильне застосування матеріалу або використання його не за призначенням.
Протоколи випробування групи горючості (Г1) № 36-ГТМ(13) от 17.06.2016р., № 37- ГТМ(14) від 21.06.2016р., № 40- ГТМ(15) від 22.06.2016р.
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Стіни

Вікна

Дах

Вентиляція

Підвал, підлога

35%

15%

15%

15%

10%

Тепловитрати

Дах

Внутрішня
ізоляція

Зовнішня
ізоляція

Перегородка

Підлога

Фундамент
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ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНА
«КАМІНЦЕВА»

АКРИЛОВА

Товщина штукатурного шару

Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,0 мм; 1,5мм; 2,0 мм

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,03 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «ка-
мінцева» з грануляцією зерна 1,0 мм; 1,5 мм і 2,0 мм 
призначена для виконання декоративного, тонкоша-
рового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін 
будівель, а також як фінішне декоративне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Нано-
ситься на мінеральні основи, такі як цементно-піщані 
і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість 
менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); 
бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%) і т.д. 
Не рекомендується для використання на цоколі будівлі.

Підготовка     основи     здійснюється    згідно     
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013  і  ДБН В.2.6-22-2001. Осно-
ва повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням штукатурки необ-
хідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерів-
ності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною 
ANSERGLOB ВСТ 25, великі нерівності стін штукатурним 
розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і щільні цемент-
но-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні ос-
нови перед нанесенням штукатурки попередньо обро-
бляються емульсією ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи 
і основи зі сильновсмоктуючих цементно-вапняних і 
цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо 
загрунтувати однією з глибокопроникаючих грунто-
вок ANSERGLOB, а потім нанести адгезійну емульсію 
ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання. 
Малярні покриття з клейових і вапняних фарб необхідно 
ретельно видалити, а поверхню загрунтувати емульсі-
єю ANSERGLOB EG 62. Покриття з масляних і полімер-
них фарб слід видалити механічним шляхом або за до-
помогою розчинника, а потім всю поверхню обробити 
адгезійною емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримати 
не менше 3 - 6 годин. Адгезійну емульсію ANSERGLOB 
EG 62 рекомендується використовувати в кольорі, на-
ближеному до кольору штукатурки.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна штукатурка виготовлена на основі 
природного каменю, тому в складі можуть бути 
присутні включення темних крихт, або крихт 
лещадної форми. Занадто ретельне надання 
фактури теркою може привести до зняття 
пігменту з поверхні крихти на штукатурці світлого 
кольору. Для ідентичності кольору та фактури 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії. Нанесену на поверхню штукатурку 
необхідно захищати протягом  3 діб від опадів. 
Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. 
При виконанні робіт, фасад потрібно 
захищати від потрапляння прямих сонячних 
променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
1,0 мм - від 1,6 кг/м2; 
1,5 мм - від 2,5 кг/м2; 
2,0 мм – від 3,0 кг/м2.

ВИТРАТА

Час утворення поверхневої 
плівки

Набуття стійкості до впливу
опадів

через 15 хвилин

через  24 години

Вміст ємності ретельно перемішати дрилем на низь-
ких обертах. Штукатурка наноситься на основу за до-
помогою терки з неіржавіючої сталі, яку тримають під 
кутом 60 градусів до поверхні. Коли розчин перестане 
прилипати до інструменту (5 - 15 хвилин), штукатурці 
надають фактуру за допомогою пластикової терки. 
При виконанні роботи по формуванню фактури інстру-
мент необхідно тримати паралельно поверхні. Роботи 
на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотри-
муючись правила «мокре на мокре», не допускаючи ви-
сихання затертих шарів до нанесення чергових шарів. 
У випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку 
уздовж лінії, де планується завершення роботи, нане-
сти штукатурку із заходом на малярну стрічку і надати 
їй бажану фактуру. Після чого малярну стрічку одразу 
видалити разом із залишками свіжої штукатурки. 
Забороняється використання схильних до корозії 
ємностей та інструментів.

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/46573 від 15.10.2015. Штукатурка Р.  ANSERGLOB.1.П.ФС.  ДСТУ Б В.2.7-233:2010
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Товщина штукатурного шару

Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

2,0 мм; 2,5 мм

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,03 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час утворення поверхневої 
плівки

Набуття стійкості до впливу
опадів

через 15 хвилин

через  24 години

ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНА 

«КОРОЇД»
АКРИЛОВА

Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «ко-
роїд» з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм призначена 
для виконання декоративного, тонкошарового ош-
тукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, 
а також як фінішне декоративне покриття в системі 
скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цемент-
но-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 
4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні 
основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%) і т.д. Не ре-
комендується для використання на цоколі будівлі.

Підготовка основи здійснюється згідно                                                      
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонт-
них роботах перед нанесенням штукатурки необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівно-
сті поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною 
ANSERGLOB ВСТ 25, великі нерівності стін штукатур-
ним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і щільні це-
ментно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні 
основи перед нанесенням штукатурки попередньо об-
робляються емульсією ANSERGLOB EG 62. Гіпсові осно-
ви і основи зі сильновсмоктуючих цементно-вапняних і 
цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо 
загрунтувати однією з глибокопроникаючих грунто-
вок ANSERGLOB, а потім нанести адгезійну емульсію 
ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання. 
Малярні покриття з клейових і вапняних фарб необ-
хідно ретельно видалити, а поверхню загрунтувати 
емульсією ANSERGLOB EG 62. Покриття з масляних і 
полімерних фарб слід видалити механічним шляхом, 
або за допомогою розчинника, а потім всю поверхню 
обробити адгезійною емульсією ANSERGLOB EG 62 і 
витримати не менше 3 - 6 годин. Адгезійну емульсію  
ANSERGLOB EG 62 рекомендується використовувати в 
кольорі, наближеному до кольору штукатурки. 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна штукатурка виготовлена на основі 
природного каменю, тому в складі можуть бути 
присутні включення темних крихт, або крихт 
лещадної форми. Занадто ретельне надання 
фактури теркою може привести до зняття 
пігменту з поверхні крихти на штукатурці світлого 
кольору. Для ідентичності кольору та фактури 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії. Нанесену на поверхню штукатурку 
необхідно захищати протягом  3 діб від опадів. 
Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. 
При виконанні робіт, фасад потрібно 
захищати від потрапляння прямих сонячних 
променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
2,0 мм - від 2,6 кг/м2; 
2,5 мм - від 3,1 кг/м2.

ВИТРАТА

Вміст ємності ретельно перемішати дрилем на низь-
ких обертах. Штукатурка наноситься на основу за до-
помогою терки з неіржавіючої сталі, яку тримають під 
кутом 60 градусів до поверхні. Коли розчин перестане 
прилипати до інструменту (5 - 15 хвилин), штукатурці 
надають фактуру за допомогою пластикової терки. 
В залежності від часу, інтенсивності і напрямку руху 
пластикової терки можна отримати горизонтальні, 
вертикальні, кругові і перехресні борозни.  При вико-
нанні роботи по формуванню фактури інструмент не-
обхідно тримати паралельно поверхні. Роботи на одній 
поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись 
правила «мокре на мокре», не допускаючи висихан-
ня затертих шарів до нанесення чергових шарів. У 
випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку 
уздовж лінії, де планується завершення роботи, нане-
сти штукатурку із заходом на малярну стрічку і надати 
їй бажану фактуру. Після чого малярну стрічку одразу 
видалити разом із залишками свіжої штукатурки. За-
бороняється використання схильних до корозії 
ємностей та інструментів.

25
кг
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Товщина штукатурного шару

Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,05 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час утворення поверхневої 
плівки

Набуття стійкості до впливу
опадів

через 15 хвилин

через  24 години

ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНА
«КАМІНЦЕВА»
СИЛІКОНОВА

Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB  «ка-
мінцева» з грануляцією зерна 1,0 мм; 1,5 мм і  2,0 мм 
призначена для виконання декоративного тонкошаро-
вого оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін буді-
вель, а також як фінішне декоративне покриття в сис-
темі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься 
на мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цемент-
но-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); 
гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні осно-
ви (вік 3 місяці, вологість менше 4%) і т.д.. Рекомендо-
вана для поверхонь, що вимагають доброї паропроник-
ності і водовідштовхувальних властивостей.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа по-
винна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жи-
рів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних ро-
ботах перед нанесенням штукатурки необхідно неміцні 
ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні 
до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB 
ВСТ 25, великі  нерівності стін штукатурним розчином 
ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і щільні цементно-піщані і це-
ментно-вапняні штукатурки, бетонні основи перед нане-
сенням штукатурки попередньо обробити грунтуючою 
емульсією ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи і основи зі 
сильновсмоктуючих цементно-вапняних і цементно-пі-
щаних штукатурок необхідно попередньо загрунтувати 
однією з глибокопроникаючих грунтовок ANSERGLOB, а 
потім нанести адгезійну емульсію ANSERGLOB  EG 62 і 
витримати до повного висихання. Малярне покриття з 
клейових і вапняних фарб слід ретельно видалити, а по-
верхню загрунтувати емульсією ANSERGLOB EG 62. По-
криття з масляних і полімерних фарб слід видалити ме-
ханічним шляхом або за допомогою розчинника, а потім 
всю поверхню обробити грунтовкою ANSERGLOB  EG 62 
і витримати не менше 3-6 годин. Адгезійну емульсію 
ANSERGLOB  EG 62 рекомендовано застосовувати в 
кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна штукатурка виготовлена на основі 
природного каменю, тому в складі можуть 
бути присутні включення темних крихт, або 
крихт лещадної форми. Занадто ретельне 
надання фактури теркою може привести до 
зняття пігменту з поверхні крихти на штукатурці 
світлого кольору. Для ідентичності кольору та 
фактури рекомендується використовувати 
продукцію однієї партії. Нанесену на поверхню 
штукатурку  необхідно  захищати  протягом   
3 діб від опадів. Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С 
і відносній вологості повітря 60%. В інших 
умовах час висихання може змінитися. 
При виконанні робіт, фасад потрібно 
захищати від потрапляння прямих сонячних 
променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
1,0 мм - від 1,6 кг/м2; 
1,5 мм - від 2,5 кг/м2;
2,0 мм - від 3,0 кг/м2.

ВИТРАТА

Вміст ємкості ретельно перемішати дрилем на низь-
ких обертах. В залежності від умов застосування, кон-
систенцію суміші можна змінити, додавши невелику 
кількість чистої води (не більше 100 мл на 25 кг маси), 
і знову перемішати. Штукатурка наноситься на основу 
за допомогою терки з неіржавіючої сталі, яку тримають 
під кутом 60 градусів до поверхні. Коли розчин переста-
не прилипати до інструменту (2 - 5 хвилин), штукатурці 
надають фактуру за допомогою пластикової терки. При 
виконанні робіт з формування фактури інструмент не-
обхідно тримати паралельно поверхні. Роботи на одній 
поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись 
правила «мокре на мокре», не допускаючи висихання 
затертих шарів до нанесення чергових шарів. У випад-
ку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж 
лінії, де планується завершення роботи, нанести штука-
турку із заходом на малярну стрічку і надати їй бажану 
фактуру. Після чого малярну стрічку одразу видалити 
разом із залишками свіжої штукатурки. 
Забороняється використання схильних до корозії ємно-
стей та інструментів.

25
кг
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Товщина штукатурного шару

Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

2,0 мм; 2,5 мм

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,05 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час утворення поверхневої 
плівки

Набуття стійкості до впливу
опадів

10-15 хвилин

через  24 години

ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНА

«КОРОЇД»
СИЛІКОНОВА

Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB  «ко-
роїд» з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм призначена 
для виконання декоративного тонкошарового оштука-
турювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також 
як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої 
теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінераль-
ні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові шту-
катурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 мі-
сяця, вологість менше 4%) і т.д.. Рекомендується для 
поверхонь, що потребують доброї паропроникності і 
водовідштовхувальних властивостей.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Осно-
ва повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При 
ремонтних роботах перед нанесенням штукатурки 
необхідно неміцні ділянки основи ретельно видали-
ти. Нерівності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою 
фінішною ANSERGLOB ВСТ 25, великі нерівності стін 
штукатурним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і 
щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штука-
турки, бетонні основи перед нанесенням штукатурки 
попередньо обробляються емульсією ANSERGLOB  
EG 62. Гіпсові основи і основи зі сильновсмоктуючих 
цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок 
необхідно попередньо загрунтовати однією з глибо-
копроникаючих грунтовок ANSERGLOB, а потім нане-
сти адгезійну емульсію ANSERGLOВ EG 62 і витримати 
до повного висихання. Малярні покриття з клейових 
і вапняних фарб слід ретельно видалити, а поверхню 
загрунтувати емульсією ANSERGLOB EG 62. Покриття 
з масляних і полімерних фарб слід видалити механіч-
ним шляхом або за допомогою розчинника, а потім всю 
поверхню обробити грунтовкою ANSERGLOB EG 62 і 
витримати не менше 3-6 годин. Адгезійну емульсію 
ANSERGLOB EG 62 рекомендовано застосовувати в 
кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна штукатурка виготовлена на основі 
природного каменю, тому в складі можуть бути 
присутні включення темних крихт, або крихт 
лещадної форми. Занадто ретельне надання 
фактури теркою може привести до зняття пігменту з 
поверхні крихти на штукатурці світлого кольору. Для 
ідентичності кольору та фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. Нанесену 
на поверхню штукатурку необхідно захищати 
протягом  3 діб від опадів. Роботи слід виконувати 
при температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і 
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання може змінитися. При виконанні робіт, 
фасад потрібно захищати від потрапляння 
прямих сонячних променів, а також підвищеної 
вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Вміст ємності ретельно перемішати дрилем на низь-
ких обертах. В залежності від умов застосування, кон-
систенцію суміші можна змінити, додавши невелику 
кількість чистої води (не більше 100 мл на 25 кг маси), 
і знову перемішати. Штукатурка наноситься на основу 
за допомогою терки з неіржавіючої сталі, яку тримають 
під кутом 60 градусів до поверхні. Коли розчин переста-
не прилипати до інструменту (2 - 5 хвилин) штукатурці 
надають фактуру за допомогою пластикової терки. При 
виконанні робіт з формування фактури інструмент не-
обхідно тримати паралельно поверхні. В залежності від 
часу, інтенсивності і напрямку руху пластикової терки 
можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові і 
перехресні борозни. Роботи на одній поверхні слід ви-
конувати безперервно, дотримуючись правила «мокре 
на мокре», не допускаючи висихання затертих шарів до 
нанесення чергових шарів. У випадку перерви у роботі 
приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується 
завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на 
малярну стрічку і надати їй бажану фактуру. Після чого 
малярну стрічку одразу видалити разом із залишками 
свіжої штукатурки. Забороняється використання 
схильних до корозії ємностей та інструментів.

Витрата суміші в середньому складає: 
2,0 мм - від 2,6 кг/м2; 
2,5 мм - від 3,1 кг/м2.

25
кг
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ФАРБА 
ФАСАДНА

GAZOBETON
АКРИЛОВА

Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,03 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час утворення поверхневої 
плівки

Набуття стійкості до впливу
опадів

через 15 хвилин

через  24 години

Фарба  фасадна ANSERGLOB GAZOBETON акрилова 
призначена для виконання декоративної тонкошарової 
обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також 
як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої 
теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінеральні 
основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові 
штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 
3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не 
менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістироль-
ні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба  фасадна 
ANSERGLOB GAZOBETON акрилова тонується за сис-
темою COLOR SYSTEM, або застосовується в базовому 
білому кольорі.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням фарби необхідно 
неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівно-
сті поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною 
ANSERGLOB ВСТ 25, великі  нерівності стін штукатур-
ним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і щільні це-
ментно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні 
основи, а також цегляна кладка обробляються адгезій-
ною грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62. Гіпсові 
основи і основи з сильновсмоктуючих цементно-піща-
них та цементно-вапняних штукатурок необхідно по-
передньо загрунтовати однією з глибокопроникаючих 
грунтовок  ANSERGLOB  і витримати до повного виси-
хання, а вже потім обробити поверхню  грунтуючою 
емульсією ANSERGLOB EG 62. Покриття з масляних і 
полімерних фарб слід видалити механічним шляхом 
або за допомогою розчинника і потім прогрунтувати 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62.  Фарба  фа-
садна ANSERGLOB GAZOBETON акрилова наноситься 
не раніше ніж через 4 години після грунтування.  Грунт 
ANSERGLOB EG 62 необхідно попередньо  затонувати  
в тон фарби яка наноситься.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість пігменту доданого до фарби не 
повинна перевищувати 10% від маси фарби. 
Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі  вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання може змінитися. Для ідентичності 
кольору та фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. 
При виконанні робіт, фасад потрібно 
захищати від потрапляння прямих сонячних 
променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Фарбу  фасадну ANSERGLOB GAZOBETON акрилову 
перед використанням ретельно перемішати дрилем 
на низьких  обертах. Фарба наноситься на поверхню 
одним або двома шарами за допомогою шпателя і в 
подальшому за допомогою різноманітних інструмен-
тів (пензель, структурний валик, шпатель) їй надають 
бажану фактуру. При додаванні води (не більше 1%) до 
складу  фарби фасадної можливо наносити фарбу на 
поверхню за допомогою валика.  Роботи на одній по-
верхні слід виконувати безперервно, дотримуючись 
правила «мокре на мокре». У випадку перерви у роботі 
приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де плануєть-
ся завершення роботи, нанести фарбу із заходом на 
малярну стрічку, після чого малярну стрічку видалити 
разом із залишками фарби. Поверхня з нанесеною фа-
садною фарбою ANSERGLOB є стійкою до механічних 
впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи виси-
хання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

Витрата фарби фасадної ANSERGLOB GAZOBETON 
акрилової в середньому складає: від 0,7 кг / м2.

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

28
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/46573 від 15.10.2015. Декоративне покриття  Р.  ANSERGLOB.1.П.ФС.  ДСТУ Б В.2.7-233:2010
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Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,05 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час утворення поверхневої 
плівки

Набуття стійкості до впливу
опадів

через 15 хвилин

через  24 години

Фарба  фасадна ANSERGLOB GAZOBETON силіконова  
призначена для виконання декоративної тонкошарової 
обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також 
як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої 
теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінеральні 
основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові 
штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 
3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не 
менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістироль-
ні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба  фасадна 
ANSERGLOB GAZOBETON силіконова тонується за 
системою COLOR SYSTEM, або застосовується в ба-
зовому білому кольорі. Рекомендована для поверхонь, 
що вимагають доброї паропроникності і водовідштов-
хувальних властивостей.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних 
роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні 
ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні 
до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB 
ВСТ 25, великі  нерівності стін штукатурним розчином 
ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і щільні цементно-піщані і 
цементно-вапняні штукатурки, бетонні основи, а також 
цегляна кладка обробляються адгезійною грунтуючою 
емульсією ANSERGLOB EG 62 SILICONE. Гіпсові основи 
і основи з сильновсмоктуючих цементно-піщаних та 
цементно-вапняних штукатурок необхідно попередньо 
загрунтовати однією з глибокопроникаючих грунто-
вок  ANSERGLOB  і витримати до повного висихання, 
а вже потім обробити поверхню  грунтуючою емульсі-
єю ANSERGLOB EG 62 SILICONE. Покриття з масляних 
і полімерних фарб слід видалити механічним шляхом 
або за допомогою розчинника і потім прогрунтувати 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 SILICONE.  
Фарба  фасадна ANSERGLOB GAZOBETON силіконова  
наноситься не раніше ніж через 4 години після грун-
тування. Грунт ANSERGLOB EG 62 SILICONE необхідно 
попередньо  затонувати  в тон фарби яка наноситься.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість пігменту доданого до фарби не 
повинна перевищувати 10% від маси фарби. 
Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі  вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
висихання може змінитися. Для ідентичності 
кольору та фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. 
При виконанні робіт, фасад потрібно 
захищати від потрапляння прямих сонячних 
променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Фарбу  фасадну ANSERGLOB GAZOBETON силіконову 
перед використанням ретельно перемішати дрилем 
на низьких  обертах. Фарба наноситься на поверхню 
одним або двома шарами за допомогою шпателя і в 
подальшому за допомогою різноманітних інструмен-
тів (пензель, структурний валик, шпатель) їй надають 
бажану фактуру.  При додаванні води (не більше 1%) 
до складу  фарби фасадної можливо наносити фарбу 
на поверхню за допомогою валика. Роботи на одній 
поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись 
правила «мокре на мокре». У випадку перерви у роботі 
приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де плануєть-
ся завершення роботи, нанести фарбу із заходом на 
малярну стрічку, після чого малярну стрічку видалити 
разом із залишками фарби. Поверхня з нанесеною фа-
садною фарбою ANSERGLOB є стійкою до механічних 
впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи виси-
хання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

Витрата фарби фасадної ANSERGLOB GAZOBETON 
силіконової в середньому складає: від 0,7 кг / м2.

ФАРБА 
ФАСАДНА

GAZOBETON
СИЛІКОНОВА

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

28
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/46573 від 15.10.2015. Декоративне покриття  Р.  ANSERGLOB.1.П.ФС.  ДСТУ Б В.2.7-233:2010
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Щільність

Час утворення поверхневої 

плівки

Адгезія до основи

Набуття стійкості до впливу 

опадів

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,03 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

через  24 години

через 15 хвилин

ФАРБА
СТРУКТУРНА

АКРИЛОВА

Фарба структурна акрилова ANSERGLOB призначена 
для виконання декоративної тонкошарової обробки по-
верхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як фінішне 
декоративне покриття в системі скріпленої теплоізо-
ляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні 
основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові 
штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 
3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не 
менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістироль-
ні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба структурна 
акрилова ANSERGLOB тонується за системою COLOR 
SYSTEM, або застосовується в базовому білому кольорі.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних 
роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні 
ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверх-
ні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB 
ВСТ 25, великі  нерівності стін штукатурним розчином 
ANSERGLOB ВСТ 20. Тріщини до 0,15 мм шпаклюються 
фарбою структурною акриловою ANSERGLOB. 
Міцні і щільні цементно-піщані і цементно-вапняні 
штукатурки, бетонні основи, а також цегляна клад-
ка обробляються адгезійною грунтуючою емульсією 
ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи і основи з силь-
новсмоктуючих цементно-піщаних та цементно-вап-
няних штукатурок необхідно попередньо загрунтовати 
однією з глибокопроникаючих грунтовок  ANSERGLOB  
і витримати до повного висихання. Покриття з масля-
них і полімерних фарб слід видалити механічним 
шляхом або за допомогою розчинника і потім про-
грунтувати однією з глибокопроникаючих емульсій 
ANSERGLOB. Фарба структурна акрилова наноситься 
не раніше ніж через 4 години після грунтування.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість пігменту доданого до фарби на повинна 
перевищувати 10 % від маси  фарби. Роботи  
слід  виконувати  при  температурі  від +50С до 
+300С. Всі   вищевказані   рекомендації  ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час висихання може 
змінитися. Для ідентичності кольору та фактури 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії. 
При виконанні робіт, поверхню необхідно 
захищати від потрапляння прямих сонячних 
променів, а також підвищеної вологості 
(дощу, туману).

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Фарбу структурну акрилову ANSERGLOB перед вико-
ристанням ретельно перемішати дрилем на низьких  
обертах. Фарба наноситься одним або двома шарами 
за допомогою шпателя або структурного валика. Ро-
боти на одній поверхні слід виконувати безперервно, 
дотримуючись правила «мокре на мокре». У випадку 
перерви у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж лі-
нії, де планується завершення роботи, нанести фарбу із 
заходом на малярну стрічку, після чого малярну стрічку 
видалити разом із залишками фарби. Поверхня з нане-
сеною структурною фарбою ANSERGLOB є стійкою до 
механічних впливів. Після закінчення робіт, не допуска-
ючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити 
водою.

Витрата фарби структурної акрилової в середньому 
складає: від 0,7 кг / м2.

4,2 71,4
кг кг кг

14
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-04/46573 від 15.10.2015. Декоративне покриття  Р.  ANSERGLOB.1.П.ФС.  ДСТУ Б В.2.7-233:2010
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Щільність

Адгезія до основи

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,6 г/см3

не менше 0,5 МПа

не менше 0,03 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набуття стійкості до впливу
опадів

через  24-48 годин

ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНА

МОЗАЇЧНА 
АКРИЛОВА

Декоративна мозаїчна акрилова штукатурка 
ANSERGLOB, призначена для виконання декоративного, 
тонкошарового оштукатурювання  внутрішніх і зовнішніх 
стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наносить-
ся на монолітний бетон (вік не менше 3 місяців, вологість 
не більше 4%), цементно-піщані, цементно-вапняні шту-
катурки (термін не менше 28 діб, вологість не більше 4%), 
гіпсові поверхні (вологість не більше 1%), дерев’яні ос-
нови (товщина не менше 20 мм, вологість не більше 8%).
Увага: Для оштукатурювання поверхні цоколів не-
обхідно застосовувати спеціально для цього при-
значену мозаїчну штукатурку ANSERGLOB з ети-
кеткою «ЦОКОЛЬ», яка має підвищену стійкість до 
впливу атмосферних опадів і до миття поверхні.

Підготовка основи здійснюється згідно 
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути сухою і міцною, очищеною від пилу, бруду, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних 
роботах перед нанесенням мозаїчної штукатурки необ-
хідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерів-
ності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною 
ANSERGLOB ВСТ 25, великі нерівності стін штукатур-
ним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Для знепилювання, 
зміцнення і вирівнювання водопоглинання, поверхню 
необхідно обробити глибокопроникаючим грунтом 
ANSERGLOB EG 60. Через  2 - 4 години нанести шар ад-
гезійної емульсії  ANSERGLOB EG 62. Після висихання   
(3 - 6 години) можна починати наносити мозаїчну штука-
турку. Увага: Щоб уникнути появи плям підоснови, 
а також для отримання більш насиченого кольо-
ру, необхідно підфарбувати адгезійну емульсію 
ANSERGLOB EG 62 (з використанням пігменту) під 
колір основного тону покриття мозаїчної штука-
турки ANSERGLOB, який наноситься. 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Мозаїчна штукатурка виготовлена на основі 
природного каменю, тому в складі можуть бути 
присутні включення темних крихт, або крихт 
лещадної форми. Для ідентичності кольору 
рекомендується використовувати продукцію 
однієї партії, воду з одного джерела і в одній і тій 
же кількості на об’єм.  Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і 
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах 
час висихання може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Вміст відра висипати в простору ємність і ретельно пере-
мішати міксером на низьких обертах протягом 5 хвилин, 
при необхідності додати 0,2-0,5 літри води і перемішати 
до отримання однорідної маси. Штукатурка наноситься 
за допомогою неіржавіючої гладилки, яку тримають під 

Витрата мозаїчної штукатурки складає: 
Великий:   для стін та цоколів   5 - 5,5 кг/м2

Крупний:   для стін   3 - 3,5 кг/м2                                             
                        для цоколя   3,3 - 4,0 кг/м2 
Середній:  для стін   2 - 2,5 кг/м2

                        для цоколя   2,5 - 3 кг/м2

кутом 45 градусів до поверхні, з мінімально можливою 
товщиною 1,5-2 зерна (в залежності від фракції зерна). 
Після нанесення 2-3 м2 необхідно без особливих зусиль 
загладити поверхню, використовуючи для контролю яко-
сті поверхні бічне підсвічування. Роботи на одній поверхні 
слід виконувати безперервно, дотримуючись, правила 
«мокре на мокре», не допускаючи висихання затертих 
шарів, до нанесення чергових шарів. У випадку перерви 
у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де пла-
нується завершення роботи, нанести штукатурку із за-
ходом на малярну стрічку і надати їй фактуру. Після чого 
малярну стрічку видалити разом із залишками свіжої 
штукатурки. Увага! Не рекомендується застосування 
мозаїчної акрилової штукатурки ANSERGLOB різних 
партій на одному об’єкті, оскільки до складу входить 
кварцова та мармурова крихта природнього кольо-
ру, колір і відтінки матеріалу можуть змінюватися. 
Свіжовкладену суміш необхідно оберігати від дощу 
і потрапляння прямих сонячних променів. Після пов-
ного висихання (24-48 годин) поверхню покрити ла-
ком акриловим ES 86.

25
кг51

кг кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573 від 15.10.2015. Штукатурка Р.  ANSERGLOB.1.П.ФС. ДСТУ Б В.2.7-233:2010
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Товщина штукатурного шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм

0,19 - 0,20 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

не менше 0,5 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТМК 110
Суміш 

штукатурна 
декоративна
«короїд» біла

Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 110 
«короїд» біла, з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм і 
3,5 мм (під фарбування) призначена для виконання 
декоративного, тонкошарового оштукатурювання 
внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також в системі 
скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на 
будь - які мінеральні основи (цементні, цементно-вап-
няні, гіпсові штукатурки і інші.).

Підготовка основи здійснюється згідно                                                     
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа по-
винна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням штукатурки необ-
хідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерів-
ності поверхні до 4 мм вирівняти шпаклівкою фінішною 
ANSERGLOB ВСТ 27, великі нерівності стін штукатурним 
розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Основи в залежності від 
водопоглинання обробити однією з грунтуючих емуль-
сій ANSERGLOB і витримати необхідний для висихання 
час. Для досягнення найкращого результату формуван-
ня фактури рекомендується використовувати грунтую-
чу емульсію ANSERGLOB EG 62.

Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки 
з неіржавіючої сталі, яку тримають під кутом 60 граду-
сів до поверхні. Коли розчин перестане прилипати до 
інструменту (5 - 15 хвилин) штукатурці надають фактуру 
за допомогою пластикової терки. При виконанні робіт 
по формуванню фактури інструмент необхідно тримати 
паралельно поверхні. В залежності від інтенсивності і 
напрямку руху пластикової терки можна отримати го-
ризонтальні, вертикальні, кругові і перехресні борозни. 
Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, 
дотримуючись, правила «мокре на мокре», не допуска-
ючи висихання затертих шарів до нанесення наступних 
шарів. У випадку перерви у роботі приклеїти малярну 
стрічку уздовж лінії, де планується завершення робо-
ти, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку 
і надати їй бажану фактуру. Після чого малярну стрічку 
одразу видалити разом із залишками свіжої штукатур-
ки. Свіжонанесену суміш необхідно захищати від дощу 
і потрапляння прямих сонячних променів. Після 3 діб 
поверхня готова під фарбування фарбами на водній ос-
нові, 7 діб фарбами на основі органічних розчинників.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,19 - 0,20 л води на 1 кг суміші (4,75 
- 5,0 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обер-
тах), до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин 
суміш необхідно повторно перемішати, після чого її 
можна використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Декоративна штукатурка виготовлена на 
основі природнього каменю, тому в складі 
можуть бути присутні крихти лещадної форми. 
Для ідентичності фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися. При 
виконанні робіт, фасад необхідно захищати 
від потрапляння прямих сонячних променів, 
а також підвищеної вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
2,0 мм - від 2,6 кг/м2; 
2,5 мм - від 3,1 кг/м2; 
3,5 мм - від 4,0 кг/м2

  

ВИТРАТА

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 
від 27.08.2015. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.ШТ4. ДСТУ Б В.2.7-126:2011



www.anserglob.ua

СУМІШІ ДЕКОРАТИВНІ

www.anserglob.ua

СУМІШІ ДЕКОРАТИВНІ

43

ТМК 112
Суміш 

штукатурна 
декоративна
«короїд» сіра

Товщина штукатурного шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм

0,19 - 0,20 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

не менше 0,5 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 112 
«короїд» сіра, з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм і 
3,5 мм (під фарбування) призначена для виконання 
декоративного, тонкошарового оштукатурювання 
внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також в систе-
мі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься 
на будь - які мінеральні основи (цементні, цемент-
но-вапняні, гіпсові штукатурки і інші.).

Підготовка     основи     здійснюється     згідно     
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013  і ДБН В.2.6-22-2001. 
Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від 
пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних 
фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням шту-
катурки необхідно неміцні ділянки основи ретельно 
видалити. Нерівності поверхні до 4 мм вирівняти шпа-
клівкою фінішною ANSERGLOB ВСТ 27, великі нерівності 
стін штукатурним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Осно-
ви в залежності від водопоглинання обробити однією 
з грунтуючих емульсій ANSERGLOB і витримати необ-
хідний для висихання час. Для досягнення найкращого 
результату формування фактури рекомендується ви-
користовувати грунтуючу емульсію ANSERGLOB EG 62.

Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки 
з неіржавіючої сталі, яку тримають під кутом 60 граду-
сів до поверхні. Коли розчин перестане прилипати до 
інструменту (5 - 15 хвилин) штукатурці надають фактуру 
за допомогою пластикової терки. При виконанні робіт 
по формуванню фактури інструмент необхідно тримати 
паралельно поверхні. В залежності від інтенсивності і 
напрямку руху пластикової терки можна отримати го-
ризонтальні, вертикальні, кругові і перехресні борозни. 
Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, 
дотримуючись, правила «мокре на мокре», не допуска-
ючи висихання затертих шарів до нанесення наступних 
шарів. У випадку перерви у роботі приклеїти малярну 
стрічку уздовж лінії, де планується завершення робо-
ти, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку 
і надати їй бажану фактуру. Після чого малярну стрічку 
одразу видалити разом із залишками свіжої штукатур-
ки. Свіжонанесену суміш необхідно захищати від дощу 
і потрапляння прямих сонячних променів. Після 3 діб 
поверхня готова під фарбування фарбами на водній ос-
нові, 7 діб фарбами на основі органічних розчинників.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,19 - 0,20 л води на 1 кг суміші (4,75 
- 5,0 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обер-
тах), до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин 
суміш необхідно повторно перемішати, після чого її 
можна використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Декоративна штукатурка виготовлена на 
основі природнього каменю, тому в складі 
можуть бути присутні крихти лещадної форми. 
Для ідентичності фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.
При виконанні робіт, фасад потрібно захищати 
від потрапляння прямих сонячних променів, а 
також підвищенної вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
2,0 мм - від 2,6 кг/м2; 
2,5 мм - від 3,1 кг/м2; 
3,5 мм - від 4,0 кг/м2

  

ВИТРАТА

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 
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ТМB 120
Суміш 

штукатурна 
декоративна

«камінцева» біла

Товщина штукатурного шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,5 мм; 2,0 мм

0,20 - 0,21 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

не менше 0,05 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суміш штукатурна  декоративна ANSERGLOB ТМВ 120 
«камінцева» біла з грануляцією зерна 1,5 мм і 2,0 мм  (під 
фарбування) служить для виконання декоративного, 
тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх 
стін будівель, а також в системі скріпленої теплоізоляції 
ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи 
(цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і т.д.).

Пі д гото в к а  о с н о в и  з д ій с н ю є т ь с я  з г і д н о  
ДС Т У -  Н Б А .3.1-23:2 013  і  Д БН В.2.6 -22-2 0 01. 
Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням штукатурки необ-
хідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерів-
ності поверхні до 4 мм вирівняти шпаклівкою фінішною 
ANSERGLOB ВСТ 27, великі нерівності стін штукатурним 
розчином ANSERGLOB ВСТ 20 . Основу в залежності від 
водопоглинання обробити однією з грунтуючих емуль-
сій ANSERGLOB і витримати необхідний для висихання 
час. Для досягнення найкращого результату по форму-
ванню фактури рекомендовано використовувати грун-
туючу емульсію ANSERGLOB EG 62.

Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки 
з неіржавіючої сталі, яку тримають під кутом 60 градусів 
до поверхні. Коли розчин перестане прилипати до ін-
струменту (5 - 10 хвилин), штукатурці надають фактуру 
за допомогою пластикової терки. При виконанні робіт 
з формування фактури інструмент необхідно тримати 
паралельно поверхні. Роботи на одній поверхні слід ви-
конувати безперервно, дотримуючись правила «мокре 
на мокре», не допускаючи висихання затертих шарів до 
нанесення наступних шарів. У випадку перерви у роботі 
приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується 
завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на 
малярну стрічку і придати їй бажану фактуру. Після чого 
малярну стрічку одразу видалити разом із залишками 
свіжої штукатурки. Свіжонанесену суміш необхідно 
оберігати від дощу, перегріву і потрапляння прямих со-
нячних променів. Після 3 діб поверхня  готова під фар-
бування фарбами на водній основі, 7 діб фарбами на 
основі органічних розчинників.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,20 - 0,21 л води на 1 кг суміші (5 - 
5,25 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) 
до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин суміш 
необхідно повторно перемішати, після чого її можна ви-
користовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Декоративна штукатурка виготовлена на 
основі природнього каменю, тому в складі 
можуть бути присутні крихти лещадної форми. 
Для ідентичності фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.
При виконанні робіт, фасад потрібно захищати 
від потрапляння прямих сонячних променів, а 
також підвищеної вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
1,5 мм - від 2,3 кг/м2; 
2,0 мм - від 3,0 кг/м2;  

ВИТРАТА

25
кг
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ТМB 122
Суміш 

штукатурна 
декоративна

«камінцева» cіра

25
кг

Товщина штукатурного шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Паропроникність

Температура основи

Температура експлуатації

1,5 мм; 2,0 мм

0,17 - 0,18 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

не менше 0,05 мг/м*г*Па

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суміш  штукатурна  декоративна ANSERGLOB ТМВ 122 
«камінцева» сіра з грануляцією зерна 1,5 мм  і 2,0 мм 
(під фарбування) служить для виконання декоратив-
ного, тонкошарового оштукатурювання  внутрішніх і 
зовнішніх стін будівель, а також в системі скріпленої 
теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мі-
неральні основи (цементні, цементно-вапняні, гіпсові 
штукатурки і т.д.).

П і д г о т о в к а  о с н о в и  з д і й с н ю є т ь с я  з г і д н о  
ДС Т У -  Н Б А .3.1-2 3:2 013 і  Д БН В. 2.6 -2 2-2 0 01. 
Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бру-
ду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При 
ремонтних роботах перед нанесенням штукатурки 
необхідно неміцні ділянки основи ретельно видали-
ти. Нерівності поверхні до 4 мм вирівняти шпаклівкою 
фінішною ANSERGLOB ВСТ 27, великі нерівності стін 
штукатурним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Основу 
в залежності від водопоглинання обробити однією з 
грунтуючих емульсій ANSERGLOB і витримати необхід-
ний для висихання час. Для досягнення найкращого ре-
зультату по формуванню фактури рекомендовано ви-
користовувати грунтуючу емульсію ANSERGLOB EG 62.

Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки 
з неіржавіючої сталі, яку тримають під кутом 60 градусів 
до поверхні. Коли розчин перестане прилипати до ін-
струменту (5 - 10 хвилин), штукатурці надають фактуру 
за допомогою пластикової терки. При виконанні робіт 
з формування фактури інструмент необхідно тримати 
паралельно поверхні. Роботи на одній поверхні слід ви-
конувати безперервно, дотримуючись правила «мокре 
на мокре», не допускаючи висихання затертих шарів до 
нанесення наступних шарів. У випадку перерви у роботі 
приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується 
завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на 
малярну стрічку і придати їй бажану фактуру. Після чого 
малярну стрічку одразу видалити разом із залишками 
свіжої штукатурки. Свіжонанесену суміш необхідно 
оберігати від дощу, перегріву і потрапляння прямих со-
нячних променів. Після 3 діб поверхня  готова під фар-
бування фарбами на водній основі, 7 діб фарбами на 
основі органічних розчинників.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,17 -0,18 л води на 1 кг суміші (4,25 
– 4,5 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) 
до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин суміш 
необхідно повторно перемішати, після чого її можна ви-
користовувати протягом  2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Декоративна штукатурка виготовлена на 
основі природнього каменю, тому в складі 
можуть бути присутні крихти лещадної форми. 
Для ідентичності фактури рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії. Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до 
+300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.
При виконанні робіт, фасад потрібно захищати 
від потрапляння прямих сонячних променів, а 
також підвищеної вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Витрата суміші в середньому складає: 
1,5 мм - від 2,3 кг/м2; 
2,0 мм - від 3,0 кг/м2;  

ВИТРАТА
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Суміш штукатурна стартова ANSERGLOB ВСТ 20 це-
ментно-вапняна сіра, призначена для виконання ос-
новного вирівнюючого штукатурного шару на міцних 
недеформуємих основах з важкого бетону, шлако– і 
керамзитобетону, пиляного каменю–черепашняку, ке-
рамічної і силікатної цегли та інших матеріалів (крім ніз-
дрюватого бетону). 
Суміш штукатурна стартова ANSERGLOB ВСТ 20 може 
застосовуватись всередині і ззовні будівель, у виробни-
чих і житлових приміщеннях. 
Виконана штукатурка є хорошою основою для нане-
сення фінішних тонкошарових покриттів з цементних, 
гіпсових або акрилових композицій. 

П і д г о т о в к а  о с н о в и  з д і й с н ю є т ь с я  з г і д н о 
Д С Т У-  Н  Б  А . 3 .1-2 3:2 013  і  Д Б Н  В. 2 . 6 -2 2-2 0 01. 
Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, 
бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. 
Неміцні ділянки основи необхідно ретельно видалити. 
Сильновсмоктуючі основи перед виконанням робіт 
необхідно обробити однією з глибокопроникаючих 
емульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. Слабко-
вбираючі основи перед початком робіт обробляються 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB  EG 62 і витриму-
ють від 3 до 6 годин. Пористі основи з шлако– і керам-
зитобетону, пиляного каменю–черепашняку додат-
кової обробки не потребують. Безпосередньо перед 
нанесенням штукатурки, основу необхідно рясно 
змочити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш накидають рівномірно 
на стіну кельмою або ковшом, вирівнюють правилом і 
затирають теркою з пінополістиролу або дерева. Зали-
шок розчину необхідно зібрати і використати повторно. 
Якщо вирівнювання виконують у кілька шарів, то кожен 
наступний шар необхідно наносити тільки після твер-
діння попереднього, але не раніше ніж через 24 години.

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 
1,6 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою 
водою з розрахунку 0,19 - 0,20 л води на 1 кг суміші  
(4,75 - 5,0 л води на мішок 25 кг) при одночасному пе-
ремішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких 
обертах) до отримання однорідної маси з необхідною 
консистенцією.  Через  5 хвилин суміш необхідно пов-
торно перемішати, після чого її можна використовува-
ти протягом 2 годин. В процесі роботи консистенцію 
розчинної суміші слід підтримувати за рахунок повтор-
ного перемішування, а не додавання води.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Товщина штукатурного шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Час твердіння розчину

Міцність на стиск

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

5 - 30 мм

0,19 - 0,20 л води/кг

не менше 2 годин 

через 24 години

не менше 10 МПа

не менше 0,5 МПа

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBCТ 20
Суміш штукатурна

стартова
цементно-вапняна

сіра

25
кг
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BCТ 21
Суміш штукатурна

стартова
для машинного

нанесення

Суміш штукатурна стартова цементно-вапняна сіра 
ANSERGLOB ВСТ 21 призначена для машинного, а та-
кож ручного «традиційного» нанесення штукатурного 
шару на міцні недеформовані основи з важкого бетону, 
шлако– и керамзитобетону, пиляного каменю–чере-
пашняку, керамічної і силікатної цегли, а також ніздрю-
ватих бетонів (пінобетон, газобетон, газосилікат і т.д.). 
Суміш штукатурна стартова ANSERGLOB ВСТ 21  може 
застосовуватись всередині і ззовні будівель, у виробни-
чих і житлових приміщеннях. 
Виконана штукатурка є доброю основою для нанесення 
фінішних тонкошарових покриттів з цементних, гіпсо-
вих або акрилових композицій. 

Підготовка основи здійснюється згідно                                                                                                                  
ДСТУ- Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Оброблю-
вані поверхні повинні бути очищеними від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. Нерівно-
сті поверхні до 5 мм вирівняти штукатурною сумішшю 
ANSERGLOB BCT 22, великі  нерівності  стін  штукатур-
ним  розчином ANSERGLOB ВСТ 21. Сильновсмоктуючі 
основи перед виконанням робіт необхідно обробити 
однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і 
витримати 4 години. Слабковбираючі основи перед 
початком робіт обробляють грунтуючою емульсією 
ANSERGLOB EG 62 і витримують від 3 до 6 годин. 
Пористі основи безпосередньо перед нанесенням 
штукатурки необхідно рясно змочити водою.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

При машинному нанесенні штукатурний розчин пода-
ється змішуючим агрегатом і наноситься штукатурною 
насадкою на оброблювальну поверхню. При ручному 
нанесенні накидають рівномірно на стіну штукатурним 
ковшем або кельмою, після чого розрівнюється пра-
вилом. Кінцеве вирівнювання (затирання пластмасо-
вою, пінополістирольною або дерев’яною теркою) ви-
конується після початку схоплення. Залишок розчину 
необхідно зібрати і використовувати повторно. Якщо 
поверхня призначена для подальшого облицювання 
керамічною плиткою, її не затирають, а тільки вирівню-
ють. Якщо вирівнювання виконують в кілька шарів, то 
кожен наступний шар необхідно наносити тільки після 
твердіння попереднього шару, але не  раніше ніж через 
24 години.

 

Товщина штукатурного шару

Час придатності до роботи

Час твердіння розчину

Міцність на стиск

Паропроникність

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

5 - 30 мм

не менше 1 години

через 24 години

не менше 7 МПа

не менше 0,10 мг/м*г*Па

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші
(машинне нанесення)

близько  0,3 л води/кг

Пропорція суміші
(ручне нанесення)

0,26-0,28 л води/кг

При машинному нанесенні суху суміш замішують в шту-
катурному агрегаті, встановивши витрату води близько 
0,3 л води/кг. 
При ручному нанесенні суху суміш необхідно засипати в 
ємність з чистою водою з розрахунку 0,26 – 0,28 л  води 
на 1 кг суміші (6,5 - 7,0 л води на мішок 25 кг) при одно-
часному перемішуванні вручну або механічно (дрилем 
на низьких обертах) до отримання однорідної маси з 
необхідною консистенцією.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, 
після чого її можна використовувати протягом 1 години. 
В процесі роботи консистенцію розчинної суміші слід 
підтримувати за рахунок повторного перемішування, а 
не додавання води.  

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 
1,3 кг/м2.

25
кг
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Товщина штукатурного шару

Максимальний розмір зерна

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

1,5 - 5 мм

не більше 0,3 мм

0,22 - 0,24 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суміш штукатурна ANSERGLOB ВСТ 22 фінішна сіра- 
дрібнозерниста суха суміш з високою пластичністю 
призначена для виконання остаточного тонкошаро-
вого високоякісного опоряджування на всіх видах мі-
неральних недеформуємих основ, а також основах з 
штукатурного розчину ANSERGLOB BCT 20 або іншого 
аналогічного розчину. Ефективна при ремонті тріщин, 
раковин, виїмок та інших дефектів на поверхні осно-
ви глибиною до 5 мм. Суміш штукатурна фінішна сіра 
ANSERGLOB ВСТ 22 може застосовуватися всередині і 
ззовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях, 
а також в умовах підвищеної вологості. Рекомендується 
для опоряджування фасадів та інтер’єрів із створенням 
різних фактур.

Підготовка основи здійснюється згідно                                                                                                                                           
ДСТУ- Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Оброблю-
вані поверхні повинні бути очищеними від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. Нерівно-
сті поверхні до 5 мм вирівняти штукатурною сумішшю 
ANSERGLOB BCT 22, великі нерівності стін штукатурять 
розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Сильновсмоктуючі осно-
ви перед виконанням робіт необхідно обробити однією 
з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і витрима-
ти  4 години. Слабковбираючі основи перед початком 
робіт обробляють грунтуючою емульсією ANSERGLOB 
EG 62 і витримують від 3 до 6 годин.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Суміш штукатурна фінішна наноситься на основи 
металевою гладилкою або шпателем. Максимальна 
товщина  нанесеного  шару не  повинна  перевищува-
ти 5 мм, мінімальна - 1,5 мм. При роботі шпателем не 
повинно залишатися меж при русі в зворотній бік. За                                                                             
3 доби до нанесення розчину необхідно закрити вели-
кі ямки і нерівності стартовим штукатурним розчином 
ANSERGLOB BCT 20. Для отримання рівної поверхні, 
через 5 - 10 хвилин (в залежності від характеру основи 
і умов зовнішнього середовища) після нанесення шту-
катурного фінішного шару за допомогою пластикової 
або неіржавіючої терки зробити повне вигладжування 
поверхні. Для отримання фактурної поверхні необхідно 
через 5 - 10 хвилин після нанесення штукатурного фі-
нішного розчину використати гумовий валик з бажаним 
малюнком або інший інструмент. Час затвердіння сумі-
ші в середньому - 24 години.

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 
1,4 - 1,5 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою 
водою з розрахунку 0,22 – 0,24 л води на 1 кг суміші 
(5,5 - 6,0 л води на мішок 25 кг) при одночасному пе-
ремішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких 
обертах) до отримання однорідної маси з необхідною 
консистенцією. Через   5 хвилин суміш необхідно пов-
торно перемішати, після чого її можна використовува-
ти протягом 2 годин. В процесі роботи консистенцію 
розчинної суміші слід підтримувати за рахунок повтор-
ного перемішування, а не додавання води.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

BCТ 22

Суміш штукатурна
фінішна сіра

25
кг
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Товщина шпаклювального шару

Максимальний розмір зерна

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Подальші роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

0,5 - 3 мм

не більше 0,1 мм

0,42 - 0,43 л води/кг

не менше 2 годин

не раніше 3 діб

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BCТ 25

Шпаклівка
фінішна біла

Шпаклівка фінішна біла ANSERGLOB ВСТ 25 - суміш з ви-
сокою пластичністю, призначена для виконання  оста-
точного тонкошарового високоякісного опоряджування 
всіх видів мінеральних недеформуємих основ. Ефек-
тивна при ремонті тріщин, раковин, виїмок та інших де-
фектів на поверхні основ глибиною до 3 мм. Шпаклівка 
фінішна ANSERGLOB ВСТ 25 застосовується всередині 
і ззовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях, 
а також в умовах підвищеної вологості. 
Рекомендується для декоративного опоряджування 
фасадів та інтер’єрів із створенням різних фактур, має 
високий ступінь білизни.

Пі д гото в к а  о с н о в и  з д ій с н ю є т ь с я  з г і д н о 
ДС Т У- Н Б А .3.1-23:2 013 і  Д БН В.2.6 -22-2 0 01. 
Оброблювані поверхні повинні бути очищеними від 
пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних 
фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності 
поверхні до 5 мм вирівняти штукатурною сумішшю 
ANSERGLOB BCT 22, великі нерівності стін штукатур-
ним розчином ANSERGLOB  BCT 20. Сильновсмоктую-
чі основи перед виконанням робіт необхідно обробити 
однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і 
витримати 4 години. Перед нанесенням наступних ша-
рів шпаклівки рекомендовано прошпакльовану поверх-
ню обробити однією з глибокопроникаючих грунтуючих 
емульсій ANSERGLOB.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплення і затвердіння  може 
змінитися. Під час нанесення і висихання 
шпаклівки, її необхідно захищати від впливу 
прямих сонячних променів, дощу й вітру до 
повного висихання.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Фінішна шпаклювальна суміш наноситься на основи 
вручну за допомогою шпателя. Максимальна  товщина  
нанесеного  шару  не повинна перевищувати 3 мм, мі-
німальна - 0,5 мм. При роботі шпателем не повинно за-
лишатися меж при русі в зворотній бік. Для отримання 
рівної поверхні, через 5 - 10 хвилин (в залежності від ха-
рактеру основи та умов зовнішнього середовища) після 
нанесення фінішного шпаклювального шару за допо-
могою шпателя або неіржавіючої терки зробити повне 
вигладжування поверхні. Для отримання фактурної 
поверхні необхідно через 5 -10 хвилин після нанесення 
фінішної шпаклювальної суміші використати гумовий 
валик з бажаним малюнком або інший інструмент. Ін-
струменти необхідно вимити водою одразу після за-
кінчення робіт. Шліфування поверхні можна починати в 
середньому через 24 години. Фарбування фарбами на 
водній основі можна виконувати через 3 доби після на-
несення шпаклівки ANSERGLOB ВСТ 25, фарби на осно-
ві органічних розчинників мінімум 7 діб (остаточна воло-
гість не більше 4%). У випадку використання шпаклівки 
в нестандартних умовах або для інших цілей, необхідно 
самостійно провести випробування, або проконсульту-
ватися з виробником. 

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 
1,4  кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою 
водою з розрахунку 0,42 – 0,43 л води на 1 кг суміші 
(6,3 - 6,45 л води на мішок 15 кг) при одночасному пе-
ремішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких 
обертах) до отримання однорідної маси з необхідною 
консистенцією. Через 5 хвилин суміш необхідно пов-
торно перемішати, після чого її можна використовува-
ти протягом 2 годин. В процесі роботи консистенцію 
розчинної суміші слід підтримувати за рахунок повтор-
ного перемішування, а не додавання води.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

15
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015.  Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.ШЦ1. біла  ДСТУ Б В.2.7-126:2011



www.anserglob.ua

СУМІШІ  ШТУКАТУРНІ, ШПАКЛІВКИ

50

Товщина шпаклювального шару

Максимальний розмір зерна

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Подальші роботи

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

0,5 - 4 мм

не більше 0,1 мм

0,40 - 0,42 л води/кг

не менше 2 годин

не раніше 3 діб

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBCТ 27
Шпаклівка

фінішна 
світло-сіра

Шпаклівка фінішна світло-сіра ANSERGLOB ВСТ 27 - су-
міш з високою пластичністю призначена для виконання 
остаточного тонкошарового високоякісного опоряджу-
вання всіх видів мінеральних недеформуємих основ. 
Ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок і інших 
дефектів на поверхні основ глибиною до 4 мм. Суміш 
шпаклювальна фінішна ANSERGLOB ВСТ 27 застосову-
ється всередині і ззовні будинків, у виробничих і житло-
вих приміщеннях, а також в умовах підвищеної вологос-
ті. Рекомендується для декоративного опоряджування 
фасадів і інтер’єрів зі створенням різних фактур.

Пі д гото в к а  о с н о в и  з д ій с н ю є т ь с я  з г і д н о  
ДС Т У- Н Б А .3.1-23:2 013 і  Д БН В.2.6 -22-2 0 01. 
Оброблені поверхні повинні бути очищеними від пилу, 
бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. 
Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності поверхні 
до 5 мм вирівняти штукатурною сумішшю ANSERGLOB 
ВСТ 22, великі нерівності стін штукатурним розчином 
ANSERGLOB ВСТ 20. Сильновсмоктуючі основи перед 
виконанням робіт необхідно обробити однією з глибо-
копроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати 4 го-
дини.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах час окоркування, схоплення і 
затвердіння  може змінитися. Під час нанесення 
і висихання шпаклівки, її необхідно захищати від 
впливу прямих сонячних променів, дощу й вітру до 
повного висихання.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Фінішний шпаклювальний розчин наноситься на ос-
нову вручну за допомогою шпателя. Максимальна 
товщина нанесеного шару не повинна перевищува-
ти  4 мм, мінімальна - 0,5 мм. При роботі шпателем не 
повинно залишатися кордонів при русі у зворотній бік. 
Для отримання рівної поверхні, через 5 - 10 хвилин  (в 
залежності від характеру основи і умов зовнішнього 
середовища) після нанесення фінішного шпаклюваль-
ного шару за допомогою шпателя або неіржавіючої 
терки зробити повне вигладжування поверхні. 
Для отримання фактурної поверхні необхідно через 
5 - 10 хвилин після нанесення фінішного шпаклюваль-
ного розчину використати гумовий валик з бажаним 
малюнком або інший інструмент. Інструменти необ-
хідно вимити водою відразу після закінчення робіт. 
Час затвердіння суміші в середньому складає 24 го-
дини. Фарбування фарбами на водній основі можна 
виконувати через 3 доби після нанесення шпаклівки 
ANSERGLOB ВСТ 27, фарбами на основі органічних 
розчинників мінімум 7 діб (залишкова вологість не 
більше 4%).
У випадку використання шпаклівки в нестандартних 
умовах або для інших цілей, необхідно самостійно 
провести дослід, або проконсультуватися з виробни-
ком. 

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 
1,4 - 1,5 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою 
водою з розрахунку 0,40 – 0,42 л води на 1 кг суміші   
(8,0 - 8,4 л води на мішок 20 кг) при одночасному пе-
ремішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких 
обертах) до отримання однорідної маси з необхідною 
консистенцією. Через 5 хвилин суміш необхідно пов-
торно перемішати, після чого її можна використовува-
ти протягом 2-х годин. В процесі роботи консистенцію 
розчинної суміші слід підтримувати за рахунок повтор-
ного перемішування, а не додавання води.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

20
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015.  Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.ШЦ1.  ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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Шпаклівка фінішна акрилова ANSERGLOB для внутріш-
ніх робіт призначена для шпаклювання і фінішної під-
готовки мінеральних основ, таких як цементно-піщані 
і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість 
менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); 
бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%), а та-
кож гіпсокартонних плит і т.д. Шпаклівка фінішна акри-
лова ANSERGLOB для внутрішніх робіт особливо реко-
мендується для поверхонь які мають низьку міцність і 
високу всмоктуючу здатність. Не використовується на 
дерев’яних поверхнях.

Підготовка       основи       здійснюється     згідно    
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Осно-
ва повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, 
вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При 
ремонтних роботах перед нанесенням шпаклівки не-
обхідно ретельно видалити неміцні ділянки основи. 
Нерівності поверхні до  5 мм вирівняти штукатурною 
сумішшю ANSERGLOB ВСТ 22, великі нерівності стін 
штукатурним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Міцні і 
щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штука-
турки, бетонні основи перед нанесенням шпаклівки 
можуть бути попередньо оброблені адгезійною грун-
туючою емульсією ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи 
і основи з сильновсмоктуючих цементно-вапняних і 
цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо 
загрунтувати однією з глибокопроникаючих грунтовок 
ANSERGLOB, і витримати до повного висихання. По-
криття з масляних, полімерних, вапняних і клейових 
фарб слід видалити механічним шляхом або за до-
помогою розчинника, і потім прогрунтувати однією з 
глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB. Акрилова 
шпаклівка ANSERGLOB для внутрішніх робіт наносить-
ся не раніше ніж через 4 години після грунтування.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплення та затвердіння 
може змінитися. Акрилову шпаклівку 
не рекомендовано використовувати в 
приміщеннях, в яких відносна вологість в 
процесі експлуатації буде більше 70%. При 
виконанні робіт, а також протягом першої 
доби після нанесення акрилової шпаклівки, 
поверхню слід захищати від потрапляння 
прямих сонячних променів і води, а також 
впливу мінусових температур.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Вміст ємності ретельно перемішати. Шпаклівка фінішна 
акрилова для внутрішніх робіт наноситься на основи за 
допомогою шпателя, терки або полутера з неіржавіючої 
сталі товщиною шару  1,0 - 1,5 мм. Максимальна товщина 
нанесення акрилової шпаклівки не повинна перевищюва-
ти 4 мм. Наступний шар шпаклювальної суміші наносить-
ся тільки після повного затвердіння попереднього шару 
(мінімум  4 години). Готове висохле покриття шліфується 
за допомогою абразивної сітки або паперу (рекомендо-
вана зернистість - 150) і очищується від пилу. Поверхня 
вирівняна акриловою шпаклівкою ANSERGLOB, надалі 
призначена під нанесення декоративних штукатурок або 
фарб ANSERGLOB.
Інструменти необхідно вимити водою одразу після закін-
чення робіт. У випадку використання шпаклівки в нестан-
дартних умовах або для інших цілей, необхідно самостій-
но провести випробування, або проконсультуватися з 
виробником.
Забороняється використання схильних до корозії 
ємностей та інструментів.

Витрата акрилової шпаклівки на 1 мм шару в залежності 
від основи - від 1,5 кг/м2

5 171,5
кг кг кг

30
кг

ШПАКЛІВКА
ФІНІШНА

АКРИЛОВА

для внутрішніх 
робіт

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46573 від 15.10.2015. Шпаклівка Р. ANSERGLOB.2.П.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Товщина шпаклювального шару

Щільність

Відкритий час роботи

Час висихання шару

Температура основи

Температура експлуатації

до 4 мм

1,7 г/см3

не менше 5 хвилин

не менше 4 годин

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Міцність на стиск

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

0,20-0,22 л води/кг

не менше 1,5 години

не менше 10 хвилин

через 24 години

не менше 10 МПа

не менше 0,5 МПа

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBCM 10
Суміш 

мурувальна

Суміш мурувальна ANSERGLOB ВСМ 10 призначена 
для зведення стін з керамічної і силікатної цегли, бе-
тонних, шлакобетонних блоків, бутового каменю, а 
також для кладки стін підвалів і фундаментів. Муру-
вальна суміш характеризується високою пластичністю 
і зручна у використанні.

П і д г о т о в к а  о с н о в и  з д і й с н ю є т ь с я  з г і д -
н о  Д С Т У  -  Н  Б  А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-162:2010 і 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міц-
ною без видимих руйнувань. Перед кладкою необхід-
но очистити від пилу, бруду та інших речовин, що пе-
решкоджають адгезії мурувальної суміші до основи, і 
видалити пухкі місця. 
Основа на які укладаються цеглини або блоки повинні 
бути підготовлені відповідним чином.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Мурувальну суміш наносять кельмою рівномірно на 
з’єднувальні поверхні. Після установки і вирівнювання 
цегли зайву суміш знімають кельмою і використовують 
повторно. Рекомендована товщина шва від 6 мм.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,20 - 0,22 л води на 1 кг суміші  (5 
- 5,5 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обер-
тах) до отримання однорідної і пластичної маси. Через 
5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після 
чого її можна використовувати протягом 1,5 години.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

25
кг

ВИТРАТА

НА 1 ММ 

СУЦІЛЬНОГО ШАРУ

КГ/М
21,75

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

Товщина стіни
(суцільна цегла)

Витрата суміші
при товщині шва 10 мм

35 кг/м2

87 кг/м2

139 кг/м2

191 кг/м2

0,5
цегли

1,5
цегли

2
цегли

1
цегла

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  

№ 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015.

Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.МР1. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



www.anserglob.ua

СУМІШІ МУРУВАЛЬНІ

www.anserglob.ua

СУМІШІ МУРУВАЛЬНІ

53

Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Міцність на стиск

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BCM 11
Суміш 

для мурування стін 
з ніздрюватого

бетону і 
поризованої 

кераміки

Суміш мурувальна ANSERGLOB ВСМ 11 для мурування 
стін з ніздрюватого бетону і поризованної кераміки при-
значена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін блоками 
з поризованної кераміки і теплоізоляційних ніздрюватих 
бетонів, таких як газобетон, пінобетон, газосилікат і т.д.. 
За рахунок високої адгезії до основи забезпечує моно-
літність, високу міцність і жорсткість зведених конструк-
цій. Наявність у складі суміші теплоізоляційних заповню-
вачів запобігає утворенню «містків холоду».

Підготовка  основи  здійснюється згідно                                        
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013,  ДБН В.2.6-162:2010  і 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міц-
ною без видимих руйнувань. Блоки перед укладанням 
або наклейкою необхідно очистити від пилу, бруду та 
інших речовин які перешкоджають адгезії мурувальної 
суміші до основи, і видалити пухкі місця.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

Суміш мурувальна наноситься рівномірно на контак-
тну поверхню за допомогою кельми або сталевого 
шпателя і розрівнюється зубчастим шпателем з роз-
міром зубця від 4 до 10 мм. Рекомендована товщина 
робочого шва від 2 до 5 мм. Блоки встановлюються на 
розподілену розчинну суміш, а їх положення корегу-
ється за допомогою гумового молотка протягом 5 хви-
лин після укладання. Час твердіння суміші залежить 
від характеру основи, температури і відносної воло-
гості повітря і складає  мінімум 24 години.

Суху суміш необхідно змішати з водою з розрахунку 
0,24 - 0,26 л води на 1 кг суміші (6 - 6,5 л води на мі-
шок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або 
механічно (дрилем на низьких обертах)  до отримання 
однорідної і пластичної маси. Через 5 хвилин суміш 
необхідно повторно перемішати, після чого її можна 
використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

25
кг

ВИТРАТА

КГ/М
21,2-1,3

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.МР2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

НА 1 ММ 

СУЦІЛЬНОГО ШАРУ
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Міцність на стиск

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

2-10 мм

0,24-0,26 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 5 хвилин

через 24 години

не менше 10 МПа

не менше 0,5 МПа

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBCM 12
Суміш 

для мурування 
і шпаклювання

стін з ніздрюватого
бетону

Суміш ANSERGLOB ВСМ 12 для мурування і шпаклюван-
ня стін з ніздрюватого бетону, призначена для зведення 
внутрішніх і зовнішніх стін блоками з теплоізоляційних 
ніздрюватих бетонів, таких як газобетон, пінобетон, 
газосилікат і т.д. Застосовується для приклеювання 
теплоізоляційних панелей з ніздрюватого бетону до бе-
тонних і цегляних основ. За рахунок високої адгезії до 
основи забезпечує монолітність, високу міцність і жор-
сткість зведених конструкцій. Можливе застосування 
для шпаклювання вищеперелічених матеріалів.

Пі д гото в к а  о с н о в и  з д ій с н ю є т ь с я  з г і д-
н о  ДС Т У -  Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-162:2010 і 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міц-
ною без видимих руйнувань. Блоки перед укладан-
ням або приклеюванням необхідно очистити від пилу, 
бруду та інших речовин, перешкоджаючих адгезії му-
рувальної суміші до основи, і видалити пухкі місця. 
Основи, на які наклеюються блоки, повинні бути підго-
товлені відповідним чином.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

Суміш мурувальна наноситься рівномірно на контактну 
поверхню за допомогою кельми або сталевого шпате-
ля і вирівнюється зубчастим шпателем з розміром зу-
бця від 4 до 10 мм. Рекомендована товщина робочого 
шва від 2 до 5 мм. Блоки встановлюються на розподі-
лену розчинну суміш, а їх положення корегується за 
допомогою гумового молотка протягом 5 хвилин після 
укладання. Час твердіння суміші залежить від характе-
ру основи, температури і відносної вологості повітря і 
складає мінімум 24 години.
При шпаклюванні стін розчин наноситься на свіжо-
огрунтовану основу за допомогою металевої терки 
або шпателя. Потім нанесену суміш вирівнюють також 
металевою теркою. Після нанесення і висихання нерів-
ності видалити за допомогою наждачної бумаги або 
шліфувальної сітки.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,24 - 0,26 л води на 1 кг суміші (6 
- 6,5 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обер-
тах) до отримання однорідної і пластичної маси. Через 
5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після 
чого її можна використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

25
кг

ВИТРАТА

КГ/М
21,5

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.МР2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

НА 1 ММ 

СУЦІЛЬНОГО ШАРУ
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Міцність на стиск

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

6-15 мм

0,15-0,18 л води/кг

2 години

5 хвилин

через 24 години

не менше 10 МПа

не менше 0,5 МПа

не менше 75 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночас-
ної обробки швів  ANSERGLOB  ВСМ 15 призначена 
для зведення зовнішніх та внутрішніх стін, захисних 
огороджень, колодязів, колон, арок, склепінь і т.д. 
клінкерною, керамічною, силікатною цеглою, блоками 
зі штучного каменю та іншими матеріалами з низьким 
водопоглинанням (3-8%). Дозволяє одночасно вико-
нувати кладку та формування швів стін або покриттів. 
За рахунок високої адгезії до основи забезпечується 
монолітність, висока міцність і жорсткість зведених 
конструкцій. Суміш ANSERGLOB  ВСМ 15 містить до-
бавки які обмежують появу солей на поверхні розчину. 
Випускається 8 базових кольорів.

Підготовка   основи   з дійснюється   зг ідно  
ДСТ У - Н Б А.3.1-23:2013, ДСТ У Б В.2.7-61:2008, 
ДБН В.2.6-162:2010 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа 
повинна бути сухою і міцною без видимих руйнувань. Пе-
ред муруванням необхідно очистити поверхню від пилу, 
бруду та інших речовин, що перешкоджають адгезії му-
рувальній суміші до основи, і видалити пухкі місця. При 
складуванні на робочому майданчику, цеглу або блоки 
необхідно оберігати від впливу вологи, а також надмір-
ного нагрівання.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Для  уникнення відмінностей у відтінках кольору, 
необхідно на одній поверхні використовувати 
суміш однієї і тієї ж партії, а для її приготування 
завжди використовувати однакову кількість 
чистої води. Також колір може відрізнятися 
при зміні технології обробки швів. Роботи слід 
виконувати при температурі від +50С до +300С. 
Всі вищевикладені рекомендації ефективні 
при температурі +200С і відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплювання і затвердіння може змінитися. При 
перервах у роботі, а також протягом 7 діб, 
кладку необхідно захищати від підвищеної 
вологості (дощу, туману).

ПРИМІТКА

Суміш мурувальна наноситься рівномірно на  контак-
тну поверхню за допомогою кельми. Після установки і 
вирівнювання цегли або блоків зайву суміш знімають 
кельмою і використовують повторно. Для формуван-
ня шва потрібно заздалегідь підготувати відповідний 
інструмент округлої форми з штучного матеріалу 
або дерева. Рекомендована товщина робочого шва 
від 6 мм. Початок формування шва залежить від ат-
мосферних умов, водопоглинаємості цегли або бло-
ків. Ступінь схоплювання розчинної суміші в процесі 
формування  швів повинна бути однакова для всієї 
поверхні стіни. Під час роботи з розчином не дода-
вати воду , так як це може вплинути на ідентичність 
кольору. Рекомендується для отримання найкращого 
ефекту, зводити стіну по черзі вибираючи цеглу з різ-
них піддонів.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,15 - 0,18 л води на 1 кг суміші (3,75 
- 4,5 л на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні 
вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) до 
отримання однорідної і пластичної маси. Через 5 хви-
лин суміш необхідно повторно перемішати, після чого 
її можна використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

BCM 15
Суміш 

для мурування 
клінкерною цеглою

та одночасної 
обробки швів

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи  № 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015. Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.1.МР2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ВИТРАТА

КГ/М
21,5

НА 1 ММ 

СУЦІЛЬНОГО ШАРУ

БІЛИЙ ЖОВТИЙ СІРИЙ ЧЕРВОНИЙ КОРИЧНЕВИЙ ШОКОЛАДНИЙ
ПОМАРАН-

ЧЕВИЙГРАФІТОВИЙ
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Готовність для тех. проходу

Міцність на стиск через 3/28 діб

Адгезія до основи

Температура основи

Температура експлуатації

10-60 мм

0,14 - 0,15 л води/кг

не менше 2 годин

через 24 години

не менше 7/25 МПа

не менше 0,5 МПа

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на розтяг при згині
через 3/28 діб

не менше 2,5/4,5 МПа

LFS 70
Стяжка

 цементна
Товщина шару
від 10 до 60 мм

Стяжка цементна ANSERGLOB LFS 70 призначена для 
вирівнювання основи під фінішні покриття недеформу-
ємих бетонних підлог в громадських і жилих приміщен-
нях, товщиною шару до 60 мм.
Стяжка цементна  ANSERGLOB LFS 70 може застосо-
вуватися для укладання і ремонту підлог всередині і 
ззовні будівель, для підготовки основи під самовирів-
нюючі розчини, або під різні покриття, такі як лінолеум, 
ковролін, ламінат, паркет, керамічна плитка, природний 
камінь та інші. Суміш ANSERGLOB LFS 70 використову-
ється для з’єднувальних, розділових, «плаваючих» під-
кладкових шарів, або в системах обігріваємих підлог.

Пі д гото в к а  о с н о в и  з д ій с н ю є т ь с я  з г і д н о 
ДС Т У -  Н Б А .3.1-23:2 013, СНиП 2.0 3.13-88 і 
Д БН В.2.6 -22-2 0 01. Основа повинна бути міцною, 
сухою, очищеною від пилу, бруду, бітуму, жирів, масля-
них або емульсійних фарб. Перед нанесенням суміші 
неміцні ділянки основи необхідно ретельно видалити. 
Цементну поверхню зачищають від цементного молочка 
сталевою щіткою або піскоструминним апаратом. Таким 
чином підвищують зчеплення гладких поверхонь. Тріщини 
в основах необхідно розшити, обробити однією з глибо-
копроникаючих емульсій ANSERGLOB і закрити розчином 
ANSERGLOB LFS 70. Сильновсмоктуючі основи перед ви-
конанням робіт необхідно обробити однією з глибокопро-
никаючих емульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. 
Недостатня якість підготовчих робіт може привести до 
відшарування або розтріскування укладеного шару.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Міцність  основи повинна бути не  менше 
міцності наступного шару. Роботи слід 
виконувати при температурі від +50С до +300С. 
Всі вищевказані рекомендації ефективні при 
температурі +200С і відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах час окоркування, схоплення 
і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш укласти на основу і роз-
поділити по поверхні за допомогою лопат або іншого 
інструменту. Після цього ущільнити і загладити меха-
нізованим інструментом (віброрейкою, віброплощад-
кою), або вручну за допомогою правила ущільнюючи з 
вигладжуванням, доки поверхня не почне блищати.  
При створенні «плаваючої» підлоги мінімальна товщи-
на шару 40 мм. При використанні на відокремлюючому 
шарі товщина нанесення мінімум 35 мм. Всі роботи з 
приготування, розподілу і вирівнюванню кожної порції 
розчину необхідно проводити протягом 2 годин. При 
перервах у роботі більше 2 годин інструмент і облад-
нання необхідно очистити від розчину і промити водою. 
Отверділий розчин можна видалити тільки механічним 
шляхом. При нанесенні розчину і під час його твердіння 
для попередження розтріскування необхідно уникати 
появи протягів і пересушування розчину.
Наступні роботи  в залежності від умов твердіння, тов-
щини нанесення і залишкової вологості основи (не біль-
ше 4 %), але не менше 7 діб для укладання керамічної і 
кам’яної плитки і 14 діб для укладання паркету, лінолеу-
му, килимових покриттів.

Витрата суміші при товщині 1 мм шару складає в серед-
ньому 1,8 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,14 - 0,15 л води на 1 кг суміші (3,5 - 
3,75 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) 
до отримання однорідної маси з необхідною консистен-
цією. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно пере-
мішати, після чого її можна використовувати. Надмірна 
кількість води тягне за собою погіршення  властивос-
тей, а також знижує міцність, і може призвести до його 
розшарування, що неприпустимо.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 від 27.08.2015.  Суміш TM “ANSERGLOB” Ц.2.СТ2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Готовність для тех. проходу

Міцність на стиск через 3/28 діб

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

10 - 80 мм

0,15 - 0,16 л води/кг

не менше 60 хвилин

через 24 години

не менше 10/35 МПа

не менше 0,5 МПа

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

Міцність на розтяг при згині
через 28 діб

не менше 6 МПа

LFS 71
Суміш

легковирівнююча

Товщина шару
від 10 до 80 мм

Суміш легковирівнююча ANSERGLOB LFS 71 призначе-
на для основної заливки і вирівнювання недеформу-
ємих основ всередині і ззовні будинків в цивільному і 
промисловому будівництві під звичайні і значні наван-
таження (крім навантажень від транспорту на гусенич-
ному ходу), а також під самовирівнюючі розчини. Готова 
основа може використовуватися під різні покриття, такі 
як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, керамічна плит-
ка, природний камінь та інші. Суміш ANSERGLOB LFS 71 
використовується для з’єднувальних, розділових, “пла-
ваючих ” підкладкових шарів або в системах обігріває-
мих підлог.

Пі д гото в к а о с н о в и з д ій с н ю є т ь с я з г і д н о 
ДС Т У-Н Б А .3.1-23:2 013, СНиП 2.0 3.13-88  і  
Д БН В.2.6 -22-2 0 01. Основа повинна бути міцною, 
сухою, очищеною від пилу, бруду, бітуму, жирів, масля-
них або емульсійних фарб. Перед нанесенням суміші 
неміцні ділянки основи необхідно ретельно видалити. 
Цементну поверхню зачищають від цементного молоч-
ка сталевою щіткою або піскоструминним апаратом. 
Таким чином підвищують зчеплення гладких повер-
хонь. Тріщини в основах необхідно розшити, обробити 
однією з універсальних глибокопроникаючих емульсій 
ANSERGLOB і закрити розчином ANSERGLOB LFS 71. 
Сильновсмоктуючі основи перед виконанням робіт 
необхідно обробити однією з глибокопроникаючих 
емульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. Недостатня 
якість підготовчих робіт може привести до відшаруван-
ня або розтріскування підкладкового шару.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Міцність основи повинна бути не менше 
міцності наступного шару. Роботи слід виконувати 
при температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і 
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах 
час окоркування, схоплення і затвердіння  може 
змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш укласти на основу і 
розподілити по поверхні за допомогою мірної планки, 
широкого шпателя або інших інструментів. При ство-
ренні “плаваючої ” підлоги мінімальна товщина шару 
40 мм. При використанні на відокремлюючому шарі 
товщина нанесення мінімум 35 мм. При використанні 
в системах обігріваємих підлог товщина шару повин-
на бути на  30 мм вище верхнього краю опалюваль-
них труб, система повинна бути заповнена водою до 
повного твердіння суміші. Для подачі розчину можна 
використовувати поршневий або шнековий насос. 
Всі роботи з приготування, розподілу і вирівнюванню 
кожної порції розчину необхідно проводити протягом  
60 хвилин.
При перервах у роботі більше 60 хвилин інструмент і 
обладнання необхідно очистити від розчину і промити 
водою. Отверділий розчин можна видалити тільки ме-
ханічним шляхом. При нанесенні розчину і під час його 
твердіння для попередження розтріскування необхід-
но уникати появи протягів і пересихання розчину.
Наступні роботи в залежності від умов твердіння, тов-
щини нанесення і залишкової вологості основи (не 
більше 4 %), але не менше 7 діб для укладання кера-
мічної і кам’яної плитки і 14 діб для укладання паркету, 
лінолеуму, килимових покриттів.

Витрата суміші при товщині 1 мм шару складає в серед-
ньому 1,8 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,15 - 0,16 л води на 1 кг суміші (3,75 
– 4,0 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) 
до отримання однорідної маси з необхідною консистен-
цією. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно пере-
мішати, після чого її можна використовувати. Надмірна 
кількість води тягне за собою погіршення властивос-
тей, а також знижує міцність і може призвести до його 
розшарування, що неприпустимо.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25
кг
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Готовність для тех. проходу

Міцність на стиск через 3/28 діб

Адгезія до основи

Температура основи

Температура експлуатації

5 - 50 мм

0,19 - 0,20 л води/кгм

не менше 30 хвилин

через 24 години

не менше 7/25 МПа

не менше 1 МПа

від +50С до +300С

від -300С до +800С

Міцність на вигин
через 3/28 діб

не менше 3/5 МПа

LFS 72
Суміш

самовирівнююча

Товщина шару
від 5 до 50 мм

Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 72 призначена для 
основної заливки і вирівнювання недеформуємих бетонних ос-
нов і стяжок підлог з цементно-піщаних розчинів в торгівельних і 
житлових приміщеннях. Готові основи можуть використовувати-
ся під різні покриття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, 
керамічна плитка, природний камінь і т.д.. Суміш самовирівню-
юча ANSERGLOB LFS 72 використовується для з’єднувальних, 
розділових, “плаваючих” підкладкових шарів або в системах 
обігріваємих підлог.

Підготовка   основи   здійснюється    згідно   ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013,    
СНиП 2.03.13-88     і    ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути 
міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, бітуму, жирів, масля-
них і емульсійних фарб. Перед нанесенням розчину неміцні ді-
лянки основи необхідно ретельно видалити. Цементну поверхню 
зачищають від цементного молочка сталевою щіткою або піс-
коструминним апаратом. Таким чином, підвищують зчеплення 
гладких поверхонь. Тріщини в основах необхідно розшити, об-
робити однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і за-
крити цементною стяжкою ANSERGLOB LFS 70. Сильновсмокту-
ючі основи перед виконанням робіт необхідно обробити однією з 
глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати 
4 години. Слабковбираючі основи перед початком робіт обро-
бляються грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримати 
від 3 до 6 годин. Недостатня якість підготовчих робіт може при-
вести до відшаровування або розтріскування укладеного шару.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Міцність основи повинна бути не менше міцності 
наступного шару. Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш укласти на основу і розподіли-
ти по поверхні за допомогою мірної планки, широкого шпате-
ля або іншого інструмента. Для видалення бульбашок повітря 
з розчину необхідно провести деаерацію, використовується 
жорсткий голчастий валик. При використанні на відокремлю-
ючому шарі товщина нанесення мінімум 35 мм. При створенні 
“плаваючої ” підлоги мінімальна товщина шару 40 мм. При ви-
користанні в системах обігріваємих підлог товщина шару по-
винна бути на 30 мм вище верхнього краю опалювальних труб, 
система повинна бути заповнена водою до повного твердіння 
суміші. Для подачі розчину рекомендується використовувати 
поршневий або шнековий насос. Всі роботи з приготування, 
розподілення і вирівнювання кожної порції розчину необхідно 
проводити протягом 30 хвилин. При перервах у роботі біль-
ше 30 хвилин інструмент і обладнання необхідно очистити від 
розчину і промити водою. Отверділий розчин можна видалити 
тільки механічним шляхом. При нанесенні розчину і під час його 
твердіння для попередження розтріскування необхідно уника-
ти появи протягів і пересихання розчину.
Наступні роботи залежно від умов твердіння, товщини нане-
сення і залишкової вологості основи (не більше 4 %), але не 
менше 3 діб для укладки керамічної і кам’яної плитки і 7 діб для 
укладки паркету, лінолеуму, килимових покриттів.

Витрата суміші при товщині 1 мм шару складає в середньому 
1,75 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з роз-
рахунку 0,19 - 0,20 л води на 1 кг суміші (4,75 – 5,0 л води на мі-
шок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механіч-
но (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної маси 
з необхідною консистенцією. Через 5 хвилин суміш необхідно 
повторно перемішати, після чого її можна використовувати. Над-
мірна кількість води тягне за собою погіршення властивостей, а 
також знижує міцність покриття і може призвести до його розша-
рування, що неприпустимо.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25
кг
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LFS 73
Суміш

самовирівнююча

23
кг

Товщина шару
від 5 до 100 мм

Товщина шару

Час придатності до роботи

Готовність до тех. проходу

Міцність на стиск через 3/28 діб

Міцність на вигин через 28 діб

Адгезія до основи

Температура основи

Температура експлуатації

5 - 100 мм

не менше 30 хвилин

7 годин

не менше 7/25 МПа

не менше 4 МПа

не менше 1,0 МПа

від +00С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші
(машинне нанесення)

близько  0,23 л води/кг

Пропорція суміші
(ручне нанесення)

0,20-0,21 л води/кг

Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73 призначена для 
основної заливки і вирівнювання недеформуємих мінеральних 
основ, таких як бетон (вік не менше 3 місяців, вологість не більше 
4%), цементно-піщаних стяжок (вік не менше 28 діб, вологість не 
більше 4%), ангідритні основи, всередині торгівельних і житлових 
приміщень, не схильних до інтенсивних вологісних впливів. Готова 
основа може використовуватися під різноманітні покриття, такі як 
лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка, природний камінь 
та інші. Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73 використову-
ється для з’єднувальних, розділових і «плаваючих» підкладкових 
шарів, а також в системах обігріваємих підлог. Суміш самовирів-
нююча ANSERGLOB LFS 73 придатна для машинного виливання.

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013, 
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути 
міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або 
емульсійних фарб. Перед нанесенням розчину неміцні ділян-
ки основи необхідно ретельно видалити. Цементну поверхню 
зачищають від цементного молочка сталевою щіткою або піс-
коструминним апаратом. Таким чином підвищують зчеплення 
гладких поверхонь. Тріщини в основах необхідно розшити, 
обробити однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB 
і закрити цементною стяжкою ANSERGLOB LFS 70, або суміш-
шю самовирівнюючою ANSERGLOB LFS 73. Сильновсмокту-
ючі основи перед виконанням робіт обробити однією з глибо-
копроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. 
Слабковбираючі основи перед початком робіт обробляються 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримують  від 3 до 
6 годин. Обов’язково необхідно відокремити підлогу від дотику 
з несучими і огороджувальними конструкціями за допомогою 
еластичного прошарку (спінений поліетилен, тонкий пінополіс-
тирол). У випадку, коли монолітна підлога можливо буде схиль-
на до впливу вологи знизу, необхідно використовувати розді-
ловий гідроізоляційний шар по всій площині нанесення суміші, 
при цьому мінімальна товщина нанесення ANSERGLOB LFS 73 
повинна становити 35 мм.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Міцність основи повинна бути не менше М150. Роботи 
слід виконувати при температурі від +00С до +300С. Всі 
вищевказані рекомендації ефективні при температурі 
+200С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

При машинному нанесенні розчин подається змішуючим агре-
гатом (штукатурною станцією, штукатурним насосом). При руч-
ному нанесенні приготовлену розчинну суміш вилити на основу 
і розподілити по поверхні за допомогою мірної планки широкого 
шпателя або інших інструментів. Для видалення бульбашок по-
вітря з розчину необхідно провести деаерацію, використовуючи 
жорсткий голчастий валик. При створенні «плаваючої» підлоги 
мінімальна товщина шару  -  40 мм. При влаштуванні підлоги на 
відокремлюючому шарі мінімальна товщина - 35 мм. Всі роботи по 
приготуванню, розподіленню і вирівнюванню кожної порції суміші 
необхідно проводити протягом 30 хвилин. При перервах у робо-
ті більше 30 хвилин інструмент і обладнання необхідно очистити 
від розчину і промити водою. Отверділий розчин можна видалити 
тільки механічним шляхом. При нанесенні розчину і під час його 
твердіння для попередження розтріскування необхідно уникати 
появи протягів і пересихання розчину. Наступні роботи в залеж-
ності від умов твердіння, товщини нанесення і залишкової воло-
гості основи (не більше 1 %), але не менше 3 діб для укладання ке-
рамічної і кам’яної плитки і 7 діб для укладання паркету, лінолеуму 
і коврових покриттів. Перед проведенням наступних робіт основу 
рекомендується відшліфувати.

Витрата суміші при товщині 1 мм шару складає в середньому 
1,6 кг/м2.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

При машинному нанесенні суху суміш замішують в штукатурно-
му агрегаті, встановивши витрату води близько 0,23 л води/кг. 
При ручному нанесенні суху суміш необхідно засипати в ємність 
з чистою водою з розрахунку 0,2-0,21 л води на 1 кг суміші (4,6 - 
4,8 л води на мішок 23 кг) при одночасному перемішуванні вручну 
або механічно (дрилем на низьких обертах) до отримання одно-
рідної маси з необхідною консистенцією. Через 5 хвилин суміш 
необхідно повторно перемішати, після чого її можна використо-
вувати протягом 30 хвилин. Надлишкова кількість води тягне за 
собою погіршення властивостей, а також знижує міцність і може 
призвести до його розшарування, що неприпустимо. 
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Готовність для тех. проходу

Міцність на стиск через 3/28 діб

Адгезія до основи

Температура основи

Температура експлуатації

2-10 мм

0,19 - 0,20 л води/кг

не менше 30 хвилин

через 7 годин

не менше 7/25 МПа

не менше 1,0 МПа

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на розтяг при згині
через 3/28 діб не менше 3/5 МПа

LFF 74
Суміш

самовирівнююча

Cуміш самовирівнююча ANSERGLOB LFF 74 призначена 
для остаточної (фінішної) заливки і вирівнювання  бе-
тонних, цементно-піщаних і кам’яних основ підлог все-
редині торгівельних і жилих приміщень, складів, сходо-
вих маршів і т.д. Готова основа відповідає всім вимогам 
чистових підлог і може використовуватися під різні по-
криття, такі як лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, кера-
мічна плитка, природний камінь і ін. Може застосовува-
тися в системах обігріваємих підлог.

Підготовка   основи    з д ійснюється   зг ідно   
ДСТ У - Н Б А.3.1-23:2013,   СНиП 2.03.13-88  і  
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною, 
сухою, очищеною від пилу, бруду, бітуму, жирів, масля-
них або емульсійних фарб. Перед нанесенням розчину 
неміцні ділянки основи необхідно ретельно видалити. 
Цементну поверхню зачищають від цементного молоч-
ка сталевою щіткою або піскоструминним апаратом. 
Таким чином, підвищують зчеплення гладких повер-
хонь. Тріщини в основах необхідно розшити, обробити 
однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і 
закрити сумішшю ANSERGLOB LFF 74. Сильновсмокту-
ючі основи перед виконанням робіт необхідно оброби-
ти однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB 
і витримати 4 години. Слабковбираючі основи перед 
початком робіт оброблюють грунтуючою емульсією 
ANSERGLOB EG 62 і витримати від 3 до 6 годин. Недо-
статня якість підготовчих робіт може привести до від-
шарування або розтріскування укладеного шару.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Міцність основи повинна бути не менше 
міцності наступного шару. Роботи слід 
виконувати при температурі від +50С до +300С. 
Всі вищевказані рекомендації ефективні при 
температурі +200С і відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах час окоркування, схоплення і 
затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш вилити на основу і роз-
поділити по поверхні за допомогою мірної планки, 
широкого шпателя або іншого інструменту. Для вида-
лення бульбашок повітря з розчину необхідно прове-
сти деаерацію, використовуючи жорсткий голчастий 
валик. Для подачі розчину рекомендується використо-
вувати поршневий або шнековий насос. Всі роботи з 
приготування, розподілення і вирівнювання кожної по-
рції суміші необхідно проводити протягом 30 хвилин. 
При перервах у роботі більше 30 хвилин інструмент і 
обладнання необхідно очистити від розчину і промити 
водою. Отверділий розчин можна видалити тільки ме-
ханічним шляхом. При нанесенні розчину і під час його 
твердіння для попередження розтріскування необхід-
но уникати появи протягів і пересихання розчину.
Наступні роботи в залежності від умов твердіння, тов-
щини нанесення і залишкової вологості основи (не 
більше 4 %), але не менше 3 діб для укладки керамічної 
і кам’яної плитки і 7 діб для укладки паркету, лінолеуму, 
коврових покриттів.

Витрата суміші при товщині 1 мм шару складає в се-
редньому 1,7 кг/м2.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,19 - 0,20 л води на 1 кг суміші  (4,75 
– 5 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішу-
ванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) 
до отримання однорідної маси з необхідною консистен-
цією. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемі-
шати, після чого її можна використовувати. Надлишкова 
кількість води тягне за собою погіршення властивостей, 
а також знижує міцність покриття і може призвести до 
його розшарування, що неприпустимо.

25
кг

Товщина шару
від 2 до 10 мм
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Товщина шару

Пропорція суміші

Пластична консистенція

Рідка консистенція

Час придатності до роботи

Стійкість до атмосферних опадів

Готовність до первинних навантажень

Подальші роботи

Міцність на стиск

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

2-5 мм

0,22 л води/кг

0,24 л води/кг

не менше 1 години

через 24 години

через 3 доби

через 7 діб

не менше 12 МПа

не менше 1,0 МПа

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -200С до +600С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ WSR 56
Cуміш 

гідроізоляційна
однокомпонентна

Суміш гідроізоляційна однокомпонентна ANSERGLOB 
WSR 56 призначена для проведення гідроізоляційних ро-
біт, перед оштукатурюванням або облицюванням кера-
мічною плиткою, будівельних конструкцій: балконів, терас, 
басейнів, фундаментів гідротехнічних споруд, резервуа-
рів, призначених для зберігання води, в тому числі і питної, 
яка не діє під тиском на глибині до 5 метрів. Гідроізоляція 
проводиться на бетонних основах (вік не менше 3 місяців, 
міцність не менше 15 МПа),  на цегляній кладці, виконаної з 
однорідного матеріалу з заповненими швами (вік не мен-
ше 28 діб), на цементно-піщаних стяжках і штукатурках (вік 
не менше 28 діб). Застосовується з боку впливу вологи.

Підготовка    основи    здійснюється      згідно    
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Осно-
ва повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вап-
на, жирів, масляних або емульсійних фарб та інших пере-
шкоджаючих адгезії речовин. Нерівності поверхні основи 
слід вирівняти, а неміцні шари видалити. В залежності 
від характеру поверхні це можна зробити або піскостру-
минним методом, або за допомогою води під тиском, або 
вручну. Основа повинна бути рівною і шорсткою. Тріщини 
в основі необхідно розшити, обробити однією з глибо-
копроникаючих емульсій ANSERGLOB і заповнити розчи-
ном ANSERGLOВ ВСТ 20 або ANSERGLOB ВСТ 27. Ребра і 
кути необхідно округляти до радіусу не менше 4 см. Пе-
ред застосування ANSERGLOB WSR 56 основу необхідно 
зволожити, не допускаючи появи суцільної водяної плів-
ки, поверхню грунтуючими речовинами не обробляти.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від 
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації 
ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплення і затвердіння  може 
змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлений розчин наноситься пензлем або шпате-
лем на вологу, але не мокру основу в одному напрямку 
без перехресних рухів, дотримуючись, методу «мокре на 
мокре». Наступний шар наноситься в перпендикулярно-
му напрямку до попереднього. Перед закінченням робіт 
необхідно переконатися в тому, що вся поверхня основи 
рівномірно покрита розчином. Мінімальна товщина на-
несення гідроізоляційної суміші 2 мм. Максимальна тов-
щина всіх шарів гідроізоляції не повинна перевищувати 
5 мм. Свіжоукладену гідроізоляцію в процесі роботи 
і протягом доби після закінчення робіт необхідно 
захищати від пересихання, протягів і прямих соняч-
них променів. 
Гідроізоляційний шар на основі суміші ANSERGLOB 
WSR 56 не розрахований на інтенсивні механічні на-
вантаження. Через 3 доби після закінчення робіт гідро-
ізоляція готова до первинних навантажень. Через 7 діб 
необхідно закрити поверхню керамічною плиткою покла-
дену на клейові суміші ANSERGLOB або опоряджуваль-
ними матеріалами ANSERGLOB BСТ 20 або ANSERGLOB 
BСТ 22.

Кількість води залежить від технології виконання робіт: 
для нанесення шпателем 5,5 л води на 25 кг суміші; для 
нанесення пензлем або макловицею 6,0 л води на 25 кг су-
міші. Потім розчинну суміш витримати 5 хвилин, після чого 
повторно перемішати. Час придатності розчинної суміші 
протягом 2 годин з моменту приготування.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Режим зволоження Товщина шару, мм Витрата, кг

Короткочасні навантаження (розбризкування води) 2,0-2,5 3,0-3,8

Довготривале навантаження (без тиску води) 2,5-3,5 3,8-5,3

Навантаженні вологою (зовнішні поверхні і елементи будівель) 3,5-5,0 5,3-7,5

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою 
кімнатної температури при одночасному перемішуван-
ні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) до 
отримання однорідної маси з необхідною консистенцією. 

25
кг
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BCХ 30
Суміш клейова

для облицювання 
керамічною 

плиткою

25
кг

Товщина клейового шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Адгезія до основи

Зсув

Температура основи

Температура експлуатації

2  - 10 мм

0,20-0,21 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 15 хвилин

не менше 10 хвилин

через 24 години

більше 0,6 МПа

не більше 0,5 мм

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 30 призначена для 
облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних 
або цементно-вапняних, а також гіпсових недеформо-
ваних поверхонь,  керамічною, бетонною плиткою та 
штучним каменем розмірами не більше 300х300 мм і 
водопоглинанням більше 1%. Клей можна  використо-
вувати всередині і ззовні виробничих і житлових буді-
вель.

П і д г о т о в к а  о с н о в и  з д і й с н ю є т ь с я  з г і д н о  
ДС Т У – Н Б А .3.1-2 3:2 013 і  Д БН В. 2.6 -2 2-2 0 01. 
Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бру-
ду, вапна, масел, жирів, воску, масляних або емуль-
сійних фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерів-
ності поверхні до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю 
ANSERGLOB BCX 30, великі нерівності стін - штукатур-
ним розчином ANSERGLOB BCT 20. Сильновсмоктуючі 
основи перед виконанням робіт необхідно обробити 
однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і 
витримати 4 години.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою во-
дою з розрахунку 0,20 - 0,21 л води на 1 кг суміші (5,0 – 
5,25 л. на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні 
вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) до 
отримання однорідної маси. Через 5 хвилин суміш не-
обхідно повторно перемішати, після чого її можна вико-
ристовувати  протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

До початку робіт необхідно прибрати на плитці на-
літ з крейди і тальку або інших речовин, які можуть 
перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані реко-
мендації ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час окорку-
вання, схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою ло-
патки, шпателя або терки на поверхню, що облицьовуєть-
ся. Потім розчин “причісується” зубчатою гребінкою, або 
шпателем з U-подібною або квадратною формою зубців, 
які утворюють на поверхні рівні гребені однієї висоти. В 
залежності від товщини і розміру облицювального ма-
теріалу добирається розмір зуба шпателя (наприклад, 
для плитки розміром 20х20 см використовуються гре-
бінки з квадратними зубцями розміром 6 мм і більше). 
Плитки укладають по черзі на вкриту клейовим розчином 
поверхню і рівномірно притискають. Положення плитки 
може корегуватися протягом 10 хвилин з моменту прик-
леювання. Шар клею між плиткою і основою має бути тов-
щиною мінімум 2 мм, щоб повністю виявилася здатність 
клею до схоплювання. При використанні плитки, виготов-
леної вручну, з нерівною зворотньою стороною, і деякої 
різаної керамічної і кам’яної плитки потрібне додаткове 
нанесення клею на зворотній бік плитки за допомогою 
прямокутної кельми, для досягнення повного контакту 
між плиткою й основою. Нанесення клею на зворотній бік 
плиток є додатковою мірою, і не замінює його розподіл на 
поверхні основи. Ширина шва між плитками повинна бути 
не менше1,5 мм.  Плитка попередньо не змочується!

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 
1,3 кг/м2.

Розмір керамічної 
плитки, см

Розмір
зубця шпателя, мм

Середня витрата продукта, кг/м2 

(залежить від розміру плитки і зубця шпателя)

менше 5х5 3 1,9

від 5х5 до10х10 4 2,5

від 10х10 до 20х20 6 3,8

від 20х20 до 30х30 8 5

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/53952 
від 08.12.2015. Суміш TM «ANSERGLOB» Ц.1.ЗК1.  ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Адгезія до основи

Морозостійкість

Зсув

Температура основи

Температура експлуатації

2  - 10 мм

0,21-0,22 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 10 хвилин

через 24 години

більше 1,0 МПа

не менше 50 циклів

не більше 0,5 мм

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BCХ 33
Суміш клейова

для облицювальної
плитки

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 33 призначена для облицювання 
бетонних, цегляних, цементно-піщаних або цементно-вапняних, а 
також гіпсових недеформованих поверхонь, монолітних підлог, ке-
рамічною, бетонною плиткою та штучним каменем розмірами не 
більше 400х400 мм і водопоглинанням більше 1%. Клей можна  ви-
користовувати всередині і ззовні виробничих і житлових будівель, 
на терасах, балконах.

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною, очищеною від 
пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, масляних або емульсійних 
фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності поверхні до 
10 мм вирівняти клейовою сумішшю ANSERGLOB BCX 33, великі 
нерівності стін - штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20, під-
лог - цементною стяжкою ANSERGLOB LFS 70. Сильновсмоктую-
чі основи перед виконанням робіт необхідно обробити однією з 
глибокопроникаючих эмульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. 
Слабковсмоктуючі основи перед початком робіт обробляються 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримуються від 3 до 
6 годин.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з розра-
хунку 0,21 – 0,22 л води на 1 кг суміші (5,25 – 5,5 л. на мішок 25 кг) 
при одночасному перемішуванні вручну або механічно (дрилем на 
низьких обертах) до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин 
суміш необхідно повторно перемішати, після чого її можна вико-
ристовувати  протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

До початку робіт необхідно прибрати на плитці наліт 
з крейди і тальку або інших речовин, які можуть 
перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопатки, 
шпателя або терки на поверхню, що облицьовується. Потім роз-
чин “причісується” зубчатою гребінкою, або шпателем з U-подіб-
ною або квадратною формою зубців, які утворюють на поверхні 
рівні гребені однієї висоти. В залежності від товщини і розміру 
облицювального матеріалу добирається розмір зуба шпателя 
(наприклад, для плитки розміром 20х20 см використовуються 
гребінки з квадратними зубцями розміром 6 мм і більше). Плит-
ки укладають по черзі на вкриту клейовим розчином поверхню 
і рівномірно притискають. Положення плитки може корегува-
тися протягом 10 хвилин з моменту приклеювання. Шар клею 
між плиткою і основою має бути товщиною мінімум 2 мм, щоб 
повністю виявилася здатність клею до схоплювання. При вико-
ристанні плитки, виготовленої вручну, з нерівною зворотньою 
стороною, і деякої різаної керамічної і кам’яної плитки потрібне 
додаткове нанесення клею на зворотній бік плитки за допомо-
гою прямокутної кельми, для досягнення повного контакту між 
плиткою й основою. Нанесення клею на зворотній бік плиток є 
додатковою мірою, і не замінює його розподіл на поверхні ос-
нови. Ширина шва між плитками повинна бути не менше1,5 мм.  
Плитка попередньо не змочується!

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м2.

Розмір керамічної 
плитки, см

Розмір
зубця шпателя, мм

Середня витрата продукта, кг/м2 

(залежить від розміру плитки і зубця шпателя)

менше 5х5 3 1,9

від 5х5 до10х10 4 2,5

від 10х10 до 20х20 6 3,8

від 20х20 до 30х30 8 5

від 30х30до 40х40 10 6,3

40х40 12 7,5

25
кг
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Адгезія до основи

Морозостійкість

Зсув

Температура основи

Температура експлуатації

2  - 10 мм

0,21-0,22 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 10 хвилин

через 24 години

більше 1,0 МПа

не менше 50 циклів

не більше 0,5 мм

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBCХ 34

Суміш клейова
для керамограніту

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 34 для керамограніту, призна-
чена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних 
або цементно-вапняних, а також гіпсових недеформованих по-
верхонь, монолітних підлог керамічною, бетонною плиткою та 
штучним каменем, а також плиткою з водопоглинанням менше 
1% (керамограніт), в тому числі підлогових плиток великого 
формату. Клей можна використовувати всередині і ззовні ви-
робничих і житлових будівель, на терасах, балконах. Можливе 
застосування в системах підлог з водяним і електричним опа-
ленням.

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною, очищеною від 
пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, масляних або емульсій-
них фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності поверхні 
до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю ANSERGLOB BCX 34, ве-
ликі нерівності стін - штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20, 
підлог - цементною стяжкою ANSERGLOB LFS 70. Сильновсмокту-
ючі основи перед виконанням робіт необхідно обробити однією з 
глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати  4 години. 
Слабковсмоктуючі основи перед початком робіт обробляються 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримуються від 3 до 
6 годин.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з роз-
рахунку 0,21 – 0,22 л води на 1 кг суміші (5,25 - 5,5 л води на 
мішок 25 кг)  при одночасному перемішуванні вручну або  ме-
ханічно (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної 
маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, 
після чого її можна використовувати протягом  2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

До початку робіт необхідно прибрати на плитці наліт 
з крейди і тальку або інших речовин, які можуть 
перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати 
при температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопатки, 
шпателя або терки на поверхню, що облицьовується. Потім роз-
чин “причісується” зубчатою гребінкою, або шпателем з U-подіб-
ною або квадратною формою зубців, які утворюють на поверхні 
рівні гребені однієї висоти. В залежності від товщини і розміру 
облицювального матеріалу підбирається розмір зуба шпателя 
(наприклад, для плитки розміром  33х33 см використовуються 
гребінки з квадратними зубцями розміром 8 мм і більше). Плит-
ки укладають по черзі на вкриту клейовим розчином поверхню 
і рівномірно притискають. Положення плитки може корегува-
тися протягом 10 хвилин з моменту приклеювання. Шар клею 
між плиткою і основою має бути товщиною мінімум  2 мм, щоб 
повністю проявилася здатність клею до схоплювання. При вико-
ристанні плитки, виготовленої в ручну, з нерівною зворотньою 
стороною, і деякої різаної керамічної і кам’яної плитки потрібне 
додаткове нанесення клею на зворотній бік плитки за допомо-
гою прямокутної кельми, для досягнення повного контакту між 
плиткою й основою. Нанесення клею на зворотній бік плиток є 
додатковою мірою, і не замінює його розподіл на поверхні ос-
нови. Ширина шва між плитками повинна бути не менше 1,5 мм. 
Плитка попередньо не змочується! 

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м2.

Розміри керамічної
плитки, см

Розміри
зубця шпателя, мм

Середня витрата продукта, кг/м2 

(залежить від розміру плитки і зубця шпателя)

менше 5х5 3 1,9

від 5х5 до10х10 4 2,5

від 10х10 до 20х20 6 3,8

від  20х20 до 30х30 8 5

від  30х30 до 40х40 10 6,3

40х40 12 7,5

60х60 >12 8,1

25
кг
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Адгезія до основи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

2  - 10 мм

0,21-0,22 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 10 хвилин

через 24 години

не менше 1,5 МПа

не менше 75 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +1600С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BCХ 35
Суміш клейова
для камінів та 

печей

Суміш клейова ANSERGLOB  BCX 35 призначена для облицюван-
ня камінів та печей, а також вертикальних поверхонь усіма видами 
плиток з природнього, штучного і литого каменю (крім мармуру), а 
також бетонних, керамічних облицювальних плиток розмірами не 
більше ніж 400х400 мм. Клейова суміш ANSERGLOB  BCX 35 при-
значена для використання всередині і ззовні будівель.

П і д г о т о в к а     о с н о в и      з д і й с н ю є т ь с я      з г і д н о     
Д С Т У  -  Н  Б  А . 3 .1- 2 3 : 2 0 13  і  Д Б Н  В . 2 . 6 - 2 2 - 2 0 0 1.  Осно-
ва повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, ма-
сел, жирів, воску, масляних або емульсійних фарб. Неміцні ді-
лянки основи видалити. Нерівності поверхні до 10 мм вирівняти 
клейовою сумішшю ANSERGLOB BCX 35. Сильновсмоктуючі ос-
нови перед виконанням робіт необхідно обробити однією з гли-
бокопроникаючих эмульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. 
Слабковсмоктуючі основи перед початком робіт обробляються 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62  і  витримуються  від  
3  до 6 годин.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з розра-
хунку 0,21 – 0,22 л води на 1 кг суміші (5,25 - 5,5 л на мішок 25 кг) 
при одночасному перемішуванні вручну або механічно (дрилем на 
низьких обертах) до отримання однорідної і пластичної маси. Че-
рез 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після чого її 
можна використовувати протягом 2 годин.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

До початку робіт необхідно прибрати на плитці наліт 
з крейди і тальку або інших речовин, які можуть 
перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і 
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопатки, 
шпателя або терки. Потім розчин “причісується” зубчатою гре-
бінкою, або шпателем з U-подібною або квадратною формою 
зубців, які утворюють на поверхні рівні гребені однієї висоти. 
В залежності від товщини і розміру облицювального матеріа-
лу підбирається розмір зуба шпателя (наприклад, для плитки 
розміром 33х33 см використовуються гребінки з квадратними 
зубцями розміром 8 мм і більше). Плитки укладають по черзі на 
вкриту клейовим розчином поверхню і рівномірно притиска-
ють. Положення плитки можно корегувати протягом 10 хвилин 
з моменту приклеювання. Шар клею між плиткою і основою по-
винен бути товщиною мінімум 2 мм, щоб повністю проявилася 
здатність клею до схоплювання. При використанні плитки, ви-
готовленої вручну, з нерівною зворотньою стороною, мозаїчної 
плитки, закріпленої на аркушах, і деякої різаної керамічної і 
кам’яної плитки потрібно додаткове нанесення клею на зворот-
ній бік плитки за допомогою прямокутної кельми, для досягнен-
ня повного контакту між плиткою і основою. Нанесення клею на 
зворотній бік плиток є додатковою мірою і не змінює його роз-
поділ по поверхні основи. Ширина шва між плитками повинна 
бути не менше 2 мм. Плитка попередньо не змочується! 
Прогрів облицьованої основи виконувати тільки після пов-
ного набору міцності (28 діб) клеючої суміші ANSERGLOB  
BCX 35 і заповнення швів облицювання! Не виконувати 
різкого підвищення температури облицьованої основи! 

Витрата  суміші  при  товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м2.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Розмір керамічної 
плитки, см

Розмір
зубця шпателя, мм

Середня витрата продукта, кг/м2 

(залежить від розміру плитки і зубця шпателя)

менше 5х5 3 1,9

від 5х5 до10х10 4 2,5

від 10х10 до 20х20 6 3,8

від 20х20 до 30х30 8 5

40х40 12 7,5

25
кг
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Адгезія до основи

Морозостійкість

Зсув

Температура основи

Температура експлуатації

2  - 10 мм

0,21-0,22 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 15 хвилин

через 24 години

не менше 1,5 МПа

не менше 75 циклів

не більше 0,1 мм

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBCХ 44
TOTAL

Суміш клейова
еластифікована

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 44 ТОТАL еластифікована призначе-
на для внутрішнього і зовнішнього облицювання поверхонь, що підда-
ються періодичним деформаціям (атмосферним впливам і динаміч-
ним навантаженням), усіма видами плиток з природнього, штучного і 
литого каменю (крім мармуру), а також бетонною, керамічною та скля-
ною непрозорою плиткою розмірами більше ніж 300х300 мм. Клейова 
суміш може застосовуватися для облицювання басейнів і резервуа-
рів, підігріваємих і монолітних підлог, експлуатуємих покрівель, терас, 
бетонних, цегляних, кам’яних, азбестоцементних і міцних поверхонь. 
Можливе застосування в системах підлог з водяним і електричним 
опаленням. Клейова суміш може використовуватися для кріплення 
теплоізоляційних плит з пінополістиролу, поліуретану, мінеральної 
вати та піноскла. Клейова суміш ефективна при облицюванні повер-
хонь без видалення старої плитки, методом «плитка на плитку».

Підготовка  основи  здійснюється  згідно  ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути досить міцною, очи-
щеною від пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, масляних або 
емульсійних фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності 
поверхні до 10 мм  вирівняти клейовою сумішшю  ANSERGLOB  
BCX 44, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB 
BCT 20, підлог - цементною стяжкою ANSERGLOB LFS 70. Силь-
новсмоктуючі основи перед виконанням робіт необхідно обробити 
однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати 
4 години. Слабковсмоктуючі основи, а також основи при обли-
цюванні методом «плитка на плитку» обробляються грунтуючою 
емульсією ANSERGLOB EG 62 та витримують від 3 до 6 годин.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

До початку робіт необхідно прибрати на плитці наліт 
з крейди і тальку або інших речовин, які можуть 
перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати при 
температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і 
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопатки, 
шпателя або терки на поверхню, що облицьовується. Потім роз-
чин “причісується” зубчатою гребінкою або шпателем з U-подіб-
ною або квадратною формою зубців, які утворюють на поверхні 
рівні гребні однієї висоти. В залежності від товщини і розміру 
облицювального матеріалу підбирається розмір зубця шпателя 
(наприклад, для плитки розміром 20х20 см використовуються 
гребінки з квадратними зубцями розміром 6 мм і більше). Плит-
ку укладають по черзі на вкриту клейовим розчином поверхню і 
рівномірно притискають. Положення плитки можна корегувати 
протягом 15 хвилин з моменту приклеювання. Шар клею між плит-
кою і основою повинен бути товщиною мінімум 2 мм, щоб повні-
стю проявилася здатність клею до схоплення. При використанні 
плитки, виготовленної вручну, з нерівною зворотньою стороною, 
і деякою різаною керамічною і кам’яною плиткою потребує додат-
кового нанесення клею на зворотній бік плитки за допомогою пря-
мокутної кельми, для досягнення повного контакту між плиткою і 
основою. Нанесення клею на зворотній бік плиток є додатковою 
мірою і не змінює його розподіл по поверхні основи. Ширина шва 
між плитками повинна бути не менше 1,5 мм.
 Плитка попередньо  не змочується!

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м2.

Розміри керамічної
плитки, см

Розміри
зубця шпателя, мм

Середня витрата продукта, кг/м2 

(залежить від розміру плитки і зубця шпателя)

менше 5х5 3 1,9

від 5х5 до10х10 4 2,5

від 10х10 до 20х20 6 3,8

від  20х20 до 30х30 8 5

від  30х30 до 40х40 10 6,3

40х40 12 7,5

60х60 >12 8,1

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з роз-
рахунку 0,21 - 0,22 л води на 1 кг суміші  (5,25 - 5,5 л води на мі-
шок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механічно 
(дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної і пластич-
ної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, 
після чого її можна використовувати протягом 2 годин. 

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 від 27.08.3015. Суміш ТМ « ANSERGLOB» Ц.1.ЗК 2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011
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Товщина шару

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Відкритий час роботи

Час корегування

Час твердіння розчину

Адгезія до основи

Морозостійкість

Зсув

Температура основи

Температура експлуатації

2  - 10 мм

0,20-0,21 л води/кг

не менше 2 годин

не менше 20 хвилин

не менше 15 хвилин

через 24 години

не менше 1,5 МПа

не менше 75 циклів

не більше 0,1 мм

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри керамічної 
плитки, см

Розміри 
зубця шпателя, мм

Середня витрата продукта, кг/м2 

(залежить від розміру плитки і зубця шпателя)

менше 5х5 3 1,8

від 5х5 до10х10 4 2,4

від 10х10 до 20х20 6 3,6

від 20х20 до 30х30 8 4,8

від 30х30 до 40х40 10 6

40х40 12 7,2

60х60 >12 8,1

BCХ 46
Суміш клейова
еластифікована
для мармуру та 

мозаїки

Суміш клейова еластифікована ANSERGLOB BCX 46  для мар-
муру та мозаїки, призначена для внутрішнього і зовнішнього 
облицювання бетонних, цегляних, цементно-вапняних, це-
ментно-піщаних поверхонь, а також поверхонь, що піддаються 
періодичним деформаціям (атмосферним впливам і динаміч-
ним навантаженням) плитами з мармуру та інших світлих порід 
каменю, а також скляними і мозаїчними плитками, і плитками 
розміром більше ніж 300 х 300 мм. Клейова суміш може вико-
ристовуватися для облицювання басейнів і резервуарів, піді-
гріваємих і монолітних підлог, експлуатуємих покрівель, терас. 
Клейова суміш ефективна при облицюванні поверхонь без ви-
далення старої плитки, методом «плитка на плитку».

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути достатньо міцною, 
очищеною від пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, масля-
них або емульсійних фарб. Неміцні ділянки основи видалити. 
Нерівності поверхні до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю 
ANSERGLOB BCX 46 за  24 години до початку робіт. Великі нерів-
ності основи стін вирівняти штукатурною сумішшю ANSERGLOB 
BCT 20, підлоги цементною стяжкою ANSERGLOB  LFS 70 або 
самовирівнювальною сумішшю ANSERGLOB  LFS 72. Силь-
новсмоктуючі основи перед виконанням робіт необхідно об-
робити однією з глибокопроникаючих емульсій  ANSERGLOB і 
витримати 4 години. Слабковбираючі основи, а також основи 
при облицюванні методом «плитка на плитку» обробляються 
грунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримують від 3 до 
6 годин.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

До початку робіт необхідно прибрати на плитці наліт 
з крейди і тальку або інших речовин, які можуть 
перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати 
при температурі від +50С до +300С. Всі вищевказані 
рекомендації ефективні при температурі +200С і відносній 
вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, 
схоплення і затвердіння  може змінитися.

ПРИМІТКА

ВИТРАТА

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопат-
ки, шпателя або терки на поверхню, що облицьовується. По-
тім розчин “причісується” зубчатою гребінкою або шпателем 
з U-подібною або квадратною формою зубців, які утворюють 
на поверхні рівні гребені однієї висоти. В залежності від тов-
щини і розміру облицювального матеріалу підбирається роз-
мір зуба шпателя (наприклад, для плитки розміром 20х20 см 
застосовується гребінка з квадратними зубцями розміром 
6 мм і більше). Плитки укладають по черзі на покриту клейо-
вим розчином поверхню і рівномірно притискають. Положен-
ня плитки можна корегувати протягом 15 хвилин з моменту 
приклеювання. Шар клею між плиткою і основою повинен 
бути товщиною мінімум 2 мм, щоб повністю проявилася здат-
ність клею до схоплювання. При використанні плитки, виго-
товленої вручну, з нерівною зворотньою стороною і деякою 
різаною керамічною і кам’яною плиткою потрібно додатково 
нанести клею на зворотній бік плитки за допомогою прямо-
кутної кельми, для досягнення повного контакту між плиткою 
і основою. Нанесення клею на зворотній бік плиток є додат-
ковою мірою і не замінює його розподілу по поверхні основи. 
Ширина шва між плитками повинна бути не менше 1,5 мм.                                                                                                                                              
Плитки попередньо не змочувати!

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м2.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з роз-
рахунку 0,20 - 0,21 л води на 1 кг суміші (5,0 - 5,25 л води на мі-
шок  25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механічно 
(дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної і пластич-
ної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, 
після чого її можна використовувати протягом 2 годин.

25
кг

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-03/38548 від 27.08.3015. Суміш ТМ « ANSERGLOB» Ц.1.ЗК 2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011
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5 6 7 8 9 10 11 12

2 13 16 18 21 23 26 29 31

3 20 23 27 31 35 39 43 47

4 26 31 36 42 47 52 57 62

5 33 39 46 52 59 65 72 78

6 39 47 55 63 70 78 86 94

7 46 55 64 73 82 91 100 109

8 52 62 73 83 94 104 114 125

Ширина заповнюючого шва

Пропорція суміші

Час придатності до роботи

Морозостійкість

Температура основи

Температура експлуатації

до 6 мм

0,34-0,36 л води/кг

не менше 1,5  години

не менше 50 циклів

від +50С до +300С

від -300С до +800С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск 
через 3/28 доби

Міцність на розтяг при згині
через 28 діб

не менше 3,5/12 МПа

не менше 2,5 МПа

Глибина 
шва, мм

Ширина 
шва, мм

Для того щоб визначити необхідну 
кількість затирочної суміші необхідно 
довжину швів (таблиця 1) перемножи-
ти на витрату на 1 м2 (таблиця 2).
Увага: Витрата, зазначена у та-
блицях служить лише для попе-
редніх розрахунків. Для більш 
точної витрати необхідно прове-
сти на об'єкті пробне заповнення 
швів. Залежно від глибини і шири-
ни швів, а також неминучих втрат 
в процесі виконання робіт витрата 
може дещо відрізнятися.

100х100 100х200 100х300 150х150 200х200 200х300 200х500 250х330 250х400 250х450 300х300 333х333 300х600 600х600

19,8 14,8 13,7 13,7 9,9 8,3 7,0 7,0 6,8 6,3 6,7 5,9 4,9 3,1Довжина
швів, м/м2

Розмір 
плитки,мм

Таблиця 2. Витрата суміші на 1 м2

Таблиця 1. Довжина швів

Суміш затирочна еластична ANSERGLOB FUGA тонована при-
значена для заповнення швів між облицювальними плитками з 
кераміки, каменю, керамограніта, скла, мармуру укладеними 
на міцну основу, схильну до періодичної деформації (тепла під-
лога та інші), а також інтенсивному періодичному впливу води 
(душові, басейни, ванні кімнати тощо). Застосовується всереди-
ні і ззовні будинків, у виробничих і житлових приміщеннях. Має 
антигрибковий ефект. Суміш затирочна еластична ANSERGLOB 
FUGA біла використовується як в базовому білому кольорі, так і 
спільно з тонуючим пігментом ANSERGLOB.

Підготовка основи здійснюється згідно  ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і 
ДБН В.2.6-22-2001. Шви перед заповненням розчином необхідно 
очистити від клею, пилу, бруду і речовин, що погіршують адгезію. 
Глибина швів між плиткою повинна бути однаковою, не менше тов-
щини облицювальної плитки. Заповнення швів розчином проводи-
ти тільки після твердіння клейової суміші, на яку покладена плитка.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи слід виконувати при температурі від +50 С до +300С. 
Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі 
+200С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час 
окоркування, схоплювання і затвердіння може змінитися. 
Перед заповненням швів між неглазурованими плитками 
необхідно провести пробну розшивку, для перевірки 
наскільки добре змиваються залишки затирочної 
суміші. У разі використання затирочної суміші в кількості 
більше однієї упаковки, рекомендуємо придбати суміш 
однієї партії, зазначеної на упаковці. Деформаційні шви 
необхідно заповнити герметиком. Увага: Недостатньо 
ретельне перемішування суміші, різне дозування води, 
неоднорідні умови висихання, відмінності в глибині швів, 
нестабільність технології нанесення можуть призвести 
до неоднорідності затирочного шва.

ПРИМІТКА

Надлишок розчинної суміші необхідно зібрати з поверхні і зно-
ву використати для заповнення швів. Через 15-20 хвилин після 
нанесення, облицьовану поверхню необхідно протерти по діа-
гоналі до сітки швів, не вимиваючи затирочну суміш, злегка во-
логою губкою або терткою з поролоновим покриттям. Завдяки 
цьому поверхня швів добре розгладжується і ущільнюється. 
Воду для протирання треба часто міняти, щоб вона була чистою. 
Висохлий наліт легко видаляється сухою м’якою ганчіркою че-
рез 24 години. На протязі 5 діб не використовувати чистячі засо-
би, а промивати шви тільки чистою водою. Занадто інтенсивне 
промивання швів водою може привести до пониження водо-
стійкості шва, а також до утворення шорсткої поверхні. Техно-
логічний прохід по облицьованій поверхні можливо здійснювати  
через  24 години після закінчення робіт з затирання швів. Повна 
гідрофобність швів мінімум через 5 діб після заповнення швів 
затирочною сумішшю. Вплив води - мінімум через 24 години.

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з розра-
хунку 0,34 – 0,36 л води на 1 кг суміші при одночасному перемішу-
ванні (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної плас-
тичної маси, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Отриманий 
розчин необхідно використовувати протягом 1,5 години. Якщо су-
міш буде використана з додаванням тонуючого  пігмента тоді спо-
чатку у ємність з  сумішшю затирочною ANSERGLOB FUGA  необхід-
но додати тонуючий пігмент  і дуже ретельно перемішати механічно 
без додавання води, а вже потім замішувати розчин як звичайно.

Затирочну суміш нанести за допомогою гумового шпателя або 
терки на облицювальну плитку і рівномірно розподілити по всій по-
верхні, при цьому вдавлюючи в шви. 

31
кг кг

FUGA
Суміш затирочна

еластична
біла
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Тонуючий пігмент для затирочної суміші ANSERGLOB 
FUGA призначений для додавання до складу суміші 
ANSERGLOB FUGA з метою надання затирці  певного ко-
льору. Один пакет може використовуватися для тонуван-
ня 1, 2 и 3 кг затирочної суміші.

Висипати пігмент в суху затирочну  суміш  ANSERGLOB 
FUGA і ретельно вимити. Потім додати воду кількості 
зазначеній на відрі і перемішати до отримання одно-
рідної маси та кольору.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

СКЛАД

Сухий неорганічний пігмент.

Кількість води для замішування суміші може 
впливати на відтінок шва. Кількість пігменту на 1 кг 
суміші не повинно перевищувати 50 грам (1 пакет).

ПРИМІТКА

ТОНУЮЧИЙ
ПІГМЕНТ

для затирочної
суміші
FUGA

срібло 102

сірий 103

сажа 104

графіт 105

гірчиця 106

абрикос 107

крем 108

мідь 109

тілесний 110

молоко 111

айворі 112

какао 113

карамель 114

горіх 115

малина 116

теракота 117

коричневий 118

шоколад 119

фісташка 120

ківі 121

смарагд 201

блакить 122

лаванда 123

жовтий 202

апельсин 203

лайм 204

м’ята 205

синій 124

персик 207

рожевий 208
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ТОНУВАННЯ
«COLOR SYSTEM»

МОЖЛИВІСТЬ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ТОНУВАННЯ «COLOR SYSTEM»: 

- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ
  КОЛЬОРУ ПО КАТАЛОГУ  NCS;

- ВИСОКА ШВИДКІСТЬ ТОНУВАННЯ 
  МАТЕРІАЛІВ;

- ДОТРИМАННЯ ВИСОКИХ СТАНДАРТІВ 
  ТОРГОВОЇ МАРКИ «ANSERGLOB».  

 Автоматична система тонування 
«Color System» є сучасним 
високотехнологічним засобом підго-
товки декоративних штукатурок, 
фарб, що складається із:

- автоматичнго дозування пігменту;
- гіроміксера;
- модульного дозатора пігменту.



Калькулятор витрат Каталог кольорів

КОРИСНІ СТОРІНКИ

NCS

Сертифікати

Енергозбереження



ФАРБИ
ЕМУЛЬСІЇ
ДЕКОРАТИВНІ СУМІШІ
БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
ПІНОПОЛІСТИРОЛ


