
Покриття для підлоги D-138  

цементне швидкотужавіюче нівелювальне 

Технічні характеристики 

Пропорція суміші ............................................................ 0,22 л води/кг 

Витрата суміші на 1 мм товщини шару ............................... ~1,7 кг/м2 

Рекомендована товщина шару ................................ від 1 мм до 8 мм 

Час придатності розчину для використання ............... min 25 хвилин 

Готовність до початкових навантажень ...................... через 3 години 

Готовність до улаштування покриттів: 

з керамічної плитки ...................................................... через 1 добу 

клеями на органічних розчинниках ................................через 7 діб 

Міцність на стиск ................................................................min 25 МПа 

Границя міцності на розтяг при вигині ................................min 5 МПа 

Адгезія до основи .................................................................min 1 МПа 

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

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Покриття для підлоги D-138 призначене для створення гладких горизонтальних поверхонь на бетонних і монолітних 

цементних основах з наступним укладанням паркету, ламінату, керамічної та ПВХ плитки, килимових покриттів, 

лінолеуму, плит із штучного і природного каменю і т.ін та улаштування покриття підлоги у житлових і суспільних 

приміщеннях. Рекомендована товщина виливання від 1 мм до 8 мм. 

СКЛАД 

Покриття для підлоги D-138 виготовлене на основі суміші цементу з мінеральними наповнювачами і полімерними 

домішками. 

ВЛАСТИВОСТІ 

Покриття для підлоги D-138 самовирівнюється, швидко твердіє, тонкошарове, високоміцне (М250), високопластичне, 

водостійке, має можливість машинного виливання, зручне у застосуванні. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та 

СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути сухою, міцною, щільною і чистою. Бетонні і цементно-піщані основи повинні 

бути витримані відповідно не менше 3-х місяців і 28 діб. Неміцні шари потрібно видалити, а наявні тріщини розширити і 

закрити густою сумішшю D-138. Перед улаштуванням прошарку підлоги, необхідно обов'язково виконати ізоляційні шви 

- відокремити монолітну підлогу від стін та колон ізоляційним матеріалом (наприклад пінополістирольні смуги, 

вспінений поліетилен, демпферні стрічки і т.п.). Для посилення адгезії поверхню необхідно очистити від пилу і 

проґрунтувати, рясно змочуючи, але, не залишаючи калюж. Поверхні, що сильно вбирають рідину, обробити 

ґрунтовкою G-51 або G-50 і витримати не менше 4 годин. Слабо вбираючі вологу поверхні обробити ґрунтовкою G-51 і 

витримати не менше 4 годин. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ 

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,22 л на 1 кг суміші (5,5 л на 

мішок 25 кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану, витримати 5 хвилин і перемішати ще 

раз. Необхідно дотримуватись точних пропорцій у кількості води, тому що її надлишок призводить до розшарування 

розчину, більш тривалого терміну тужавіння і зниження міцності. Отриманий розчин необхідно використати протягом 

20 хвилин з моменту виготовлення. 

Для приготування розчину варто використовувати тільки чисту воду із температурою від +15°С до +20°С і тільки 

неіржавіючі ємності й інструмент, очищені від залишків затверділого розчину. 

ВИТРАТА 

Середня витрата суміші на 1 мм товщини шару — 1,7 кг/м2. 

ПОРЯДОК РОБІТ 

Приготовлений розчин виливають на підготовлену основу і розподіляють по поверхні (шаром від 1 мм до 8 мм) за 

допомогою зубчастого шпателя. Надлишок розчину необхідно "тягти" до себе й у такий спосіб контролювати товщину 

нанесеного шару. Позначену технологічну площу заливають сумішшю, починаючи, з дальнього кута і відразу ж 

деаерують (видаляють повітря) за допомогою жорсткого шипованного валика. Заливка повинна проводитися достатньо 



швидко, щоб не допускати підсихання крайки попередньої смуги. Приміщення повинне заливатися сумішшю за один 

прийом. Якщо площа приміщення велика, її необхідно розбити на окремі ділянки, і заливати через одну. Проміжки 

заливаються після висихання попередніх смуг. Для зручності подачі розчину і швидкості виконання робіт можна 

використовувати поршневий або шнековий насос. На площах більше 20 м2 необхідно виконати деформаційні шви; 

якщо такі шви були в основі, то їх необхідно продублювати у наступних шарах. При нормальних умовах (температурі 

+20°С й відносній вологості 60%) через 3 години після виливання розчину можна здійснювати технологічні пересування 

по поверхні. Готовність підлоги до улаштування покриттів з керамічної плитки — через 24 години після нанесення, до 

улаштування покриттів з використанням клеїв на органічних розчинниках — через 7 діб. При перервах у роботі більше 

ніж на 25 хвилин і після закінчення робіт інструмент і машину потрібно очистити і промити водою. 

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час твердіння розчину в перші два дні його необхідно захищати від прямих сонячних променів і протягів, а також 

забезпечити відповідну вентиляцію. 

При використанні D-138 в якості покриття товщина шару суміші повинна бути не менше 6 мм. 

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5°С до +30°С. Найбільш ефективний результат 

досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть 

змінитися. У випадку використання суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести 

випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання 

матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом. 

ПРИМІТКА 

Покриття для підлоги D-138 містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі 

необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно промити їх проточною водою і 

звернутися до лікаря. 

ПАКУВАННЯ 

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін 

зберігання 9 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 

 

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.2.ПО1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011  



Покрытие для пола D-138 

цементное быстротвердеющее нивелирующее 

Технические характеристики 

Пропорция смеси .......................................................... 0,22 л воды/кг 

Расход смеси на 1 мм толщины слоя .................................. ~1,7 кг/м2 

Рекомендуемая толщина слоя .................................. от 1 мм до 8 мм 

Время пригодности раствора к использованию ........... min 25 минут 

Готовность к начальным нагрузкам ................................ через 3 часа 

Готовность к устройству покрытий: 

из керамической плитки ............................................. через 1 сутки 

клеями на органических растворителях ................... через 7 суток 

Прочность на сжатие .........................................................min 25 МПа 

Предел прочности на растяжение при изгибе ...................min 5 МПа 

Адгезия к основанию ............................................................min 1 МПа 

Температура основания .......................................... от +5°С до +30°С 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Покрытие для пола D-138 предназначено для создания гладких поверхностей на бетонных и монолитных цементных 

основаниях с последующей укладкой паркета, ламината керамической, ПВХ плитки, ковровых покрытий, линолеума, 

плит из синтетического и природного камня и других напольных покрытий в жилых и общественных помещениях. 

Рекомендуемая толщина выливки от 1 мм до 8 мм. 

СОСТАВ 

Покрытие для пола D-138 изготовлено на основе смеси цемента с минеральными наполнителями и полимерными 

добавками. 

СВОЙСТВА 

Покрытие для пола D-138 самовыравнивается, быстро твердеет, тонкослойное, высокопрочное (М250), 

высокопластичное, водостойкое, имеет возможность машинной выливки, удобно в применении. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и 

СНиП 2.03.13-88. Основание должно быть сухим, крепким, плотным и чистым. Бетонные и цементно-песчаные 

основания должны быть выдержаны соответственно не менее 3-х месяцев и 28 суток. Непрочные слои нужно удалить, 

а имеющиеся трещины расширить и заделать густой смесью D-138. Перед устройством прослойки пола, необходимо 

выполнить изоляционные швы - отделить монолитный пол от стен и колон изоляционным материалом (например 

пенополистирольные полосы, вспененный полиэтилен, демпферные ленты и т.п.). Для усиления адгезии поверхность 

необходимо очистить от пыли и прогрунтовать, обильно смачивая, но, не оставляя луж. Сильно впитывающие 

жидкость поверхности обработать грунтовкой G-51 или G-50 и выдержать не менее 4 часов. Слабо впитывающие 

влагу поверхности обработать грунтовкой G-51 и выдержать не менее 4 часов. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,22 л на 1 кг смеси (5,5 л на 

мешок 25 кг). Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния, выдержать 

5 минут и перемешать ещё раз. Необходимо соблюдать точные пропорции в количестве воды, т. к. её избыток 

приводит к расслаиваемости раствора, более длительному сроку схватывания и снижению прочности. Полученный 

раствор необходимо использовать в течение 25 минут с момента приготовления. 

Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду с температурой от +15°С до +20°С и только 

нержавеющие ёмкости и инструмент, очищенные от остатков затвердевшего раствора. 

РАСХОД 

Средний расход смеси на 1 мм толщины слоя — 1,7 кг/м2. 

ПОРЯДОК РАБОТ 

Приготовленный раствор выливают на подготовленное основание и распределяют по поверхности (слоем от 1 мм до 

8 мм) с помощью зубчатого шпателя. Излишек раствора необходимо “тянуть” к себе и таким образом контролировать 

толщину нанесённого слоя. Обозначенную технологическую площадь заливают смесью, начиная с дальнего угла и 

сразу же деаэрируют (удаляют воздух) с помощью жесткого шипованного валика. Заливка должна проводиться 



достаточно быстро, чтобы не допускать подсыхания кромки предыдущей полосы. Помещение должно заливаться 

смесью за один прием. Если площадь помещения велика, ее необходимо разбить на отдельные участки, и заливать 

через одну. Промежутки заливаются после высыхания предыдущих полос. Для удобства подачи раствора и быстроты 

выполнения работ можно использовать поршневой или шнековый насос. На площадях более 20 м2 в стяжках и 

прослойках необходимо выполнить деформационные швы; если такие швы были в основании, то их следует 

продублировать в последующих слоях. При нормальных условиях (температуре +20°С и относительной влажности 

60%) через 3 часа после выливки раствора можно осуществлять технологические передвижения по поверхности. 

Готовность пола к устройству покрытий из керамической плитки — через 24 часа после нанесения, к устройству 

покрытий с использованием клеёв на органических растворителях — через 7 суток. 

При перерывах в работе более чем на 25 минут и после окончания работ инструмент и машину следует очистить и 

промыть водой. 

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Во время твердения раствора в первые два дня его необходимо оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков, 

а также обеспечить соответствующую вентиляцию. 

При использовании D-138 в качестве покрытия, толщина слоя растворной смеси должна быть не менее 6 мм. 

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5°С до +30°С. Наиболее эффективный результат 

достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси 

могут измениться. В случае использования смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо 

самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт 

ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, 

непредусмотренных техническим описанием. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Покрытие для пола D-138 содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при 

работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть 

их проточной водой и обратиться к врачу. 

УПАКОВКА 

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25 кг. 

ХРАНЕНИЕ 

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения 

9 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. 
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