
Суміш самовирівнювальна 

CemFix NGP  

 
Для улаштування прошарків підлог в цивільному 

будівництві під усі види покриттів всередині 

будівель, у тому числі для підлог з підігрівом, 

товщиною від 3 до 35 мм 

- Легко розтікається (зручна при тонкошаровому 
нанесенні). 
- Швидко твердіє (технологічне пересування через 8 
годин). 
- Стійка до тріщин надзвичайно гладка поверхня. 
- Висока адгезія до основи. 
- Придатна для облаштування підлоги з підігрівом. 

 

Склад. 

Гіпс, цемент, мінеральні 

наповнювачі, модифікуючі добавки, 

целюлозні волокна. 

 

Застосування. 

Суміш CemFix NGP не придатна для 

облаштування промислових підлог 

 

Підготовка поверхні. 

Підготовка основи здійснюється 

згідно СНиП 2.03.13-88, ДСТУ-Н Б 

А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-

212:2016. 

- Підготовлена до облаштування 

підлоги поверхня повинна бути 

міцною і однорідною 

по водопоглинанню, а також 

очищеною від пилу, бруду, жирів та 

будь-яких речовин, які знижують 

адгезію. Великі нерівності і ділянки 

поверхні, які неможливо очистити 

від жирів, масел і бітумних плям, а 

також неміцні ділянки, слід 

видалити механічним способом.  

- Цвіль, мікроорганізми та інші 

біологічні утворення механічно видалити на глибину ураження, поверхню обмити водою, висушити і заґрунтувати 

антисептичної ґрунтовкою. 

- Тріщини, міжпанельні шви, нерівності глибиною до 35 мм відремонтувати з допомогою суміші CemFix NGP і 

витримати не менше 24 годин.  

- Гігроскопічні (пористі) основи, які вбирають воду,  необхідно обробити дисперсійною ґрунтовкою глибокого 

проникнення для мінеральних основ. Повторно заґрунтувати поверхню в разі необхідності.  

- Негігроскопічні і гладкі основи необхідно обробити контактною ґрунтовкою.  

Заґрунтовану поверхню перед початком виконання робіт витримати не менше 4 годин. 

В місцях примикання стін до підлоги по периметру рекомендується закріпити спеціальну розділову демпферну 

стрічку. 

 

Виготовлення робочої суміші. 

В чисту ємність налити воду налити воду температури від +15 °С  до +20 °С з розрахунку 4,75 - 5,25 л. на 1 мішок 

CemFix NGP (0,19 – 0,21 л. на 1 кг. сухої суміші), поступово добавити суху суміш і перемішати низькооборотним 

міксером до отримання однорідної маси. Витримати розчинну суміш 5 хвилин і повторно перемішати.  

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

Склад: 

Гіпс, цемент, мінеральні 
наповнювачі, модифікуючі 
добавки, целюлозні 
волокна 

Можливість технологічного переміщення через 8 годин 

Кількість води на 1 кг сухої суміші: 190 - 210 мл. 

Час придатності готового розчину: не менше 20 хвилин 

Температура застосування готового 
розчину: від + 5°C до + 30°C 

Температура експлуатації готової підлоги: від 0°C до + 70°C 

Можливість облаштування покриття: 
- при товщині шару 3-5 мм.: 
- при товщині шару 5-10 мм.: 
- при товщині шару 10-35 мм: 

 
через 24 години 
через 48 годин 
через 7 діб 

Границя міцності на стиск: 
- через 3 доби: 
- через 28 діб: 

 
не менше 7 МПа 
не менше 20 МПа 

Міцність зчеплення з основою: не менше 1 МПа 

Границя міцності при вигині через 28 діб: не меше 4 МПа 

Усадка: не більше 2 мм/м 

Температурне навантаження: не раніше, ніж через 28 діб 

Витрати сухої суміші на 1м2 при товщині 
шару 10 мм: приблизно 17 кг 



Виготовлена розчинна суміш повинна бути використана протягом 20 хвилин. 

 

Виконання робіт. 

Виготовлену розчинну суміш вилити на підготовлену поверхню до заданого маяками 

рівня, розподілити на поверхні за допомогою резинової планки, зубчатого шпателя або іншого інструмента. 

Поверхню свіжеукладеної суміші обробити голчастим валиком для видалення повітряних бульбашок. За умови 

тонкошарового облаштування підлоги застосування маяків не є обов'язковим.  

Одразу після закінчення або зупинки робіт інструмент необхідно ретельно вимити. 

Здійснення облаштування покриття на шар вирівняної підлоги можна починати через 24 години при товщині шару 

до 5 мм., 48 годин при товщині шару 5-10 мм., через 7 діб при товщині шару до 35 мм. 

 

Усі роботи необхідно здійснювати за температури основи від +5 °С до +30 °С. Усі показники і рекомендації, 

викладені в технічному описі, дійсні за температури навколишнього середовища близько 20 °С  і відносній вологості 

близько 55%. В інших умовах можлива зміна технічних характеристик і властивостей суміші. 

Під час твердіння суміш необхідно захищати від пересихання (запобігати попаданню прямих сонячних променів, 

протягів, дії нагрівальних приладів та ін.).   

За наявності на основному підстильному шарі деформаційних швів, їх необхідно дублювати на свіжеоблаштованому 

покритті. 

 

При облаштуванні підлог з підігрівом : 

- Температура розчинної суміші повинна відповідати температурі основи і складати близько 18 °С. 

- Змонтована система повинна бути перевірена на надійність до початку облаштування підлоги,  

- Система водного підігріву повинна бути заповнена водою перед початком робіт по облаштуванню підлоги і 

не зливатись до закінчення кінцевих термінів твердіння розчину (28 діб). 

- Товщина шару розчину повинна складати не менше 25 мм. над трубами водного обігріву і нагрівальним 

кабелем, 10 мм. – над електричними матами. 

- Температурне навантаження допускається через 28 діб після облаштування підлоги. 

 

При нанесенні суміші машинним способом необхідно використовувати спеціальний додатковий домішувач і діяти 

згідно з «Інструкцією по експлуатації» пристрою, що використовується. 

 

Упаковка. 

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. 

 

Зберігання. 

В непошкодженій упаковці в сухому приміщенні, при температурі не вище 40 °С та вологості не більше 70%. 

Гарантійний термін зберігання - протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 

 

Правила безпеки. 

- Зберігати в недоступному для дітей місці. 

- Розчинна суміш CemFix NGP 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 водою і звернутися за допомогою до лікаря

 


