
Клеюча суміш «CemFix 102» ЦП.1.ЗК2. сіра ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

Розчинова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного і штучного 
каменю недеформівних основ стін і підлог, які експлуатуються всередині і зовні будівель в 
умовах підвищеної вологості. 

Маса нетто – 9 кг. 

Застосування.  Клеюча суха суміш «CemFix» Premium 102 застосовується для облицювання 
керамічною,  керамогранітною плиткою та плиткою з природного та штучного каменю (крім 
мармуру) розмірами не більш ніж 60 × 60 см із водопоглинанням від 0% бетонних, цегляних, 
цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних недеформівних 
вертикальних і горизонтальних поверхонь, всередині та зовні будівель при подальшій експлуатації 
як в звичайних умовах, так і в умовах підвищеної вологості.  

Використання клею «CemFix» 102 також ефективне для облицювання підлог із водяним підігрівом і 
основ, що зазнають постійних атмосферних впливів: фасадів, цоколів, терас , балконів , 
експлуатованих покрівель тощо. 

Не рекомендується застосовування клею «CemFix» 102 для облицювання деформівних  основ 
(гіпсокартонних, гіпсоволокнистих листів тощо), підлог з електричним підігрівом; для 
облицювання методом «плитка по плитці» по глазурованій плитці, а також для облицювання 
плиткою зі стороною понад 60 см.  

Склад. Цемент спеціальних марок, мінеральні наповнювачі, модифікуючі і полімерні добавки. 

Підготовка основи. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і  ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Основа , на яку укладається  плитка, повинна бути рівною, міцною, сухою без 
видимих руйнувань, з однорідним водопоглинанням, попередньо очищеною від пилу та інших 
забруднень, які послаблюють адгезійні властивості клейового розчину до основи: жирів , мастил , 
фарб , лаків тощо. 

Невеликі нерівності поверхні та неміцні ділянки основи слід видалити. Невеликі виїмки розміром 
до 20мм рекомендується вирівняти розчином  клею «CemFix» 102 за добу до початку робіт. 

Основи з низькою щільністю, пористі основи та основи, які сильно вбирають воду, необхідно 
попередньо заґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення.  

Приготування розчинової суміші.  В чисту ємність налити 2 літри води кімнатної температури (від  
+150С до +200С) і поступово висипати повний вміст цієї упаковки – 9кг сухої суміші. Для 
використання іншої кількості суміші необхідно брати воду в розрахунку 0,22-0,23 л на 1 кг сухої 
суміші. Розчинову суміш перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної маси 
без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин і повторно перемішати. Не 
рекомендується додавати воду в готову розчинову суміш через 20 хв. після приготування. 
Використання розчинової суміші можливе протягом 2 годин після приготування. 

Виконання робіт.  Клейову розчинову суміш нанести на основу за допомогою гладкої терки або 
шпателя і розрівняти зубчатим шпателем. Прикласти плитку до нанесеного шару розчинової 
суміші і притиснути її до основи. Зубці терки повинні мати квадратну форму та відповідати розміру 
плитки (див. таблицю). При укладанні плитки з низьким водопоглинанням клей повинен вкривати  
не менше 65 %  її поверхні.  Для перевірки відразу після притиснення плитки зніміть її з підстави і 
огляньте тильну сторону. У разі якщо поверхня , яка стикається з клеєм , менше зазначеної 
величини, виберіть шпатель з більшим розміром зубців.  

За нормальних умов навколишнього середовища (температура повітря від +5 °С до +22 °С, 
відносна вологість повітря 55±5%)  плитка повинна бути покладена протягом 20 хвилин після 
нанесення клею на основу, коригування плитки можна проводити протягом 10 хвилин після 



укладання. У разі підвищення температури час облицювання і коригування скорочується, тому 
плитку необхідно укладати якомога швидше після нанесення клейової розчинової суміші на 
основу. Не рекомендується виконання робіт за умов сильного вітру або протягу, впливу прямих 
сонячних променів, за температури повітря і основи вище +30 °С. При виконанні зовнішніх робіт, 
для забезпечення 100 % контакту клею з поверхнею плитки та підвищення надійності кріплення, 
рекомендується додатково наносити тонкий рівномірний шар клею товщиною до 1мм. на 
зворотну сторону плитки. Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °С до +30 °С. 

Затирання швів проводиться через 1 добу. Перед укладанням плитку не замочувати.   

На основах із деформаційними швами деформаційні шви необхідно дублювати на облицюванні з 
подальшим їх заповненням еластичними герметиками.  

Температурне навантаження системи «тепла підлога» допускається не раніше ніж через 28 діб 
після облицювання. 

Упаковка. Паперові мішки із внутрішнім поліетиленовим шаром. 

Умови зберігання.  В непошкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні, при температурі 
не вище 400С та вологості не більше 75%, протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. 

Утилізація. Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побутові відходи. 

Строк придатності. 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 

Правила безпеки. 

▪ Зберігати в недоступному для дітей місці. 
▪ Клейова суміш «CemFix» 102 містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію. 

Тому під час роботи необхідно захищати органи дихання і очі, запобігати контакту розчину 
зі шкірою. У випадку потрапляння розчину в очі, необхідно негайно промити їх чистою 
проточною водою і звернутися до лікаря. 

Гарантії виробника. Виробник гарантує відповідність суміші «CemFix» 102 вказаним технічним 
характеристикам за умов виконання правил транспортування, зберігання, приготування і 
нанесення, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне 
використання суміші, а також за її застосування з іншою метою і за інших умов, не передбачених 
цим технічним описом. 

 

Технічні характеристики: ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

Склад: 

цемент, мінеральні 
наповнювачі, полімерні і 
модифікуючі добавки 

Колір: сірий 

Витрата води для приготування розчинової суміші: 

1.98-2.07 л на 9 кг сухої 
суміші 

Час придатності готової розчинової суміші: не менше 120 хвилин 

Температура основи: від + 5°C до + 30°C 

Відкритий час: не менше 20 хвилин 

Час коригування: не менше 10 хвилин 



Сповзання плитки: не більше 0,5 мм 

Розшивка швів: через 24 години 

Можливість технологічного пересування по 
облицьованій поверхні: через 48 годин 

Товщина шару: 3-10 мм 

Адгезія до основи в повітряно-сухих умовах не менше 0,8 МПа 

Адгезія до основи після замочування у воді не менше 0,5 МПа 

Адгезія до основи після температурного впливу (+70°C) не менше 0,5 МПа 

Адгезія до основи після навперемінного заморожування 
і відтавання (50 циклів) не менше 0,5 МПа 

 

Витрата* сухої суміші: в залежності від розміру зубців і нерівності основи 

Розмір плитки, см 
Рекомендований розмір 

зубця шпателя, мм. 
Витрата сухої суміші, 

кг/м2 

до 5Х5 3 1,9 

від 5Х5 до 10Х10 4 2,4 

від 10Х10 до 20Х20 6 3,6 

від 20Х20 до 30Х30 8 4,8 

від 30Х30 до 40Х40 10 6,2 

від 40Х40 до 60Х60 12 7,4 

*значення витрат клею приблизні і залежать від нерівності основи і навиків виконання робіт. 

 


