
Промислово-комерційне 
будівництво

Каталог продукції 2017

Кволеті фо профешеналс.
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Принципи будівельної фізики однакові скрізь. Але 
локальні умови будівництва і технології у різних країнах 
суттєво відрізняються. Тому наші спеціалісти забезпечу-
ють технічну підтримку локально прямо на будівельному 
об’єкті.

Протягом більш ніж 111 років Ceresit пропонує продукцію 
високої якості, яка забезпечує надійність на всіх будівель-
них об’єктах від невеликих житлових будинків до найви-
щої споруди у світі — хмарочоса «Бурдж Халіфа» в Дубаї.

Можете розраховувати на високий ступінь відповідальності 
Ceresit за здоров’я тих, хто користується нашими продук-
тами, за захист навколишнього середовища і бережливе 
використання природних ресурсів. Ми завжди робимо 
значно більше, ніж вимагається по закону, і виявляємо ініці-
ативу у пошуках екологічно раціональних рішень.

111 років надійної роботи

Професійне влаштування підлог — комплексна робота. 
Тому Ceresit забезпечує системний підхід у вирішенні 
завдань різного рівня складності. При необхідності ми 
надаємо технічну підтримку на всіх етапах влаштування 
підлогових покриттів.

Комплексний підхід

Краща локальна підтримка

Високий ступінь відповідальності

Історія TM Ceresit почалася у 1906 році з відкриття бітумної фабрики Dattelner Bitumenwerke у Німеччині. Концерн «Хенкель» при-
дбав бренд і виробництво Ceresit у 1986 році. З 1990 по 2002 рік обсяг продажів Ceresit практично потроївся. Найвідомішим 
проектом з реконструкції для Ceresit стало відновлення Великого китайського муру. Роботи проходили на висоті 747 м з викорис-
танням Ceresit Rapid Fix Cement та інших продуктів компанії «Хенкель».
Сьогодні науково-технічні розробки компанії та постійний контроль виробництва гарантують високі стандарти якості, необхідні 
для надійного й безпечного виконання будівельних робіт. Деталі на сайті www.ceresit.ua.

Світовий лідер у виробництві клеючих матеріалів

Історія ТМ Ceresit

Корпорація Henkel з її провідними брендами і технологіями робить життя людей простішим і яскравішим. Натхненний цією кон-
цепцією та започаткований у 1876 році Фріцом Хенкелем невеликий регіональний бізнес розвинувся до міжнародної компанії, 
в якій трудиться понад 50 000 працівників у 125 країнах світу. Сьогодні компанія Henkel посідає лідерські позиції на ринку в трьох 
стратегічних бізнес-напрямках: «Клейові технології», «Засоби для прання та догляду за оселею», «Косметичні засоби». Завдяки 
«Клейовим технологіям» Henkel є світовим лідером у виробництві клеїв, герметиків та продукції для оздоблення як у споживчій, 
так і в індустріальній діяльності. Невід’ємною частиною бізнес-напрямку «Клейові технології» є відділ «Будівельні системи Henkel». 
Багаторічний досвід, ноу-хау, інноваційні технології і продукція допомагають нашим клієнтам бути успішнішими і більш кваліфіко-
ваними, зберігаючи при цьому природні ресурси Землі.
Якість від Henkel — для Вашого професійного успіху.
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«Бренд Року», 
2000 рік

Добросовісному платнику 
податків у Київській області, 

2002 рік

31 International Award
for Commercial Prestige,
New millennium award

Сертифікат системи 
управління якістю 
ISO 9001:2008

Учасник іміджевого 
видання «Ділова Україна 

XXI століття»

Якість третього 
тисячоліття

Кращий 
роботодавець року, 

2000 рік

«Хенкель Баутехнік (Україна)» має велику мережу із 40 Центрів комплектації Ceresit-Pro, які надають повний комплекс послуг по утепленню будинків 
методом скріпленої теплоізоляції. Активно розвиваються Центри тонування Ceresit, де безпосередньо у місцях продажу можна тонувати штукатурки 
і фарби у більш ніж 350 кольорів. Сьогодні в Україні функціонують 305 Центрів тонування.

Спеціальний проектний відділ забезпечує технічну підтримку на будівельних об’єктах, де використовуються матеріали компанії.

Якість продукції доведено міжнародним сертифікатом управління якістю ISO 9001:2008.

Компанією відкрито першу в Україні лабораторію «Підвищення конкурентоздатності будівель і споруд» на базі Київського національного універси-
тету будівництва та архітектури (КНУСА).

Спеціалісти компанії розробляють технічну документацію для допомоги проектним і будівельним організаціям: технологічні карти, системні каталоги; 
беруть участь у дослідженні будівель і розробці індивідуальних технологічних рішень; вчать працівників та інженерів безпосередньо на будівельних 
об’єктах.

Протягом свого існування компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» була удостоєна багатьох нагород: «Бренд року», «Вища проба», «Кращий робо-
тодавець року», «Золота якість», «Київська якість», «Кращий платник податків року» та ін.

«Хенкель Баутехнік (Україна)»
Компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» вирізняється системним підходом, пропонуючи готові системи облицювання, теплоізоляції та оздоблення 
фасадів, системи влаштування підлог, гідроізоляції і гідрофобізації. В асортименті також є матеріали для підготовки поверхонь під обробку, клеї для 
шпалер, герметики, монтажна піна, «рідкі цвяхи», штукатурки, побутові клеї — всього понад 400 найменувань продукції.

Сьогодні в Україні працює 5 заводів «Хенкель Баутехнік (Україна)»:

із 1999 року — завод по виробництву будівельних сумішей у м. Вишгород Київської обл. потужністю 150 тис. тонн у рік;
із 2004 року — завод по виробництву будівельних сумішей у м. Балаклія Харківської обл. потужністю 210 тис. тонн у рік;
із 2007 року — завод по виробництву рідких штукатурок і фарб у м. Вишгород Київської обл. потужністю 35 тис. тонн у рік;
із жовтня 2007 року — завод по виробництву будівельних сумішей у м. Олешки Херсонської обл. потужністю 150 тис. тонн у рік.
У вересні 2008 року відбувся запуск нової лінії заводу. Виробнича потужність — 80 тис. тонн у рік. Тепер сумарна потужність заводу становить  
230 тис. тонн у рік.
24 травня 2009 року розпочав роботу завод по виробництву будівельних сумішей Ceresit у м. Миколаїв Львівської обл. потужністю 210 тис. тонн у рік.
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Асортимент продукції Зміст

Продукт Сторінка

Ceresit DD 16

Ceresit DG 14

Ceresit  K 188 E 22

Ceresit P 625 24

Ceresit R 710 18

Ceresit R 766 10

Ceresit R 777 12

Ceresit RS 88 8

Ceresit UK 400 20

Підготовка основи 

Ремонтні суміші 8

Ґрунтовки  10

Самовирівнювальні сухі суміші  14

Клеї для підлогових покриттів 

Резина и каучук  18

ПВХ і килимові покриття 20

Паркет. Паркетна дошка 24

Рекомендації до вибору продуктів Ceresit

Підготовка основи  26

Укладання підлогових покриттів  26

Укладання провідних/антистатичних підлогових покриттів 28

Рекомендації до вибору клею для паркету 28
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RS 88
Швидкотверднуча ремонтна суміш
Товщина шару 1–100 мм

Технічні характеристики
Склад:  суміш цементу з мінеральними  

наповнювачами та органічними 
модифікаторами 

Витрата води для приготування 
розчинової суміші:  
- при заповненні раковин,  
 вибоїн, тріщин і т. п.: 5,5 л на 25 кг сухої суміші 
- при шпаклюванні: 6,0–6,5 л на 25 кг сухої суміші 
- при вирівнюванні  
 горизонтальних поверхонь: 7,0–7,5 л на 25 кг сухої суміші
Температура застосування  
 розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Готовність розчину   
до технологічного пересування: через 60 хв
Можливість укладання покриттів: через 24 години
Використання стільців на роликах  
 (у якості вирівнювального  
шару  під покриттям):  допускається (при товщині шару 

не менше 3 мм)
Міцність зчеплення з основою: не менше 0,8 МПа
Час використання розчину: не менше 10 хв
Межа міцності (через 28 діб):  
- на розтяг при згині:  не менше 5 МПа  
- на стискання:  не менше 20 МПа
Усадка:  не більше 2 мм/м

Витрата
Витрата сухої суміші:   приблизно 1,5 кг/м2  

на 1 мм товщини шару 

• Швидкотверднуча (технологічне пересування можливе через 60 хвилин)
• Тріщиностійка
• Висока адгезія до основи
• Високоміцна
• Зручна та проста в застосуванні
• Підходить для підлог із підігрівом
• Застосовується тільки для внутрішніх робіт
• Не рекомендується застосовувати в якості покриття для підлоги

Сфера застосування
Суміш Ceresit RS 88 призначена для:
• термінового ремонту (заповнення тріщин, вибоїн, раковин і т. ін.) 

горизонтальних і вертикальних основ із бетону, цементно-піщаних 
розчинів, монолітних стяжок, а також ангідритових основ і основ із 
асфальтобетону;

• ремонту сходових маршів, рамп і т. п.;
• вирівнювання локальних ділянок поверхонь основ;
• ремонту поверхонь безшовних підлог із підігрівом.
Товщина шару ремонтної суміші Ceresit RS 88, що наноситься за один раз, 
має бути від 1 до 10 мм. За необхідності укладення товщих шарів у суміш 
потрібно додатково ввести 30% кварцового піску (7,5 кг на 25 кг сухої 
суміші): 
• із максимальним розміром зерен 2 мм при товщині шару від 10 до 30 мм;
• із максимальним розміром зерен 4 мм при товщині шару більше 30 мм.
При додатковому введенні піску кількість води для приготування розчинової 
суміші не збільшувати.
Суміш Ceresit RS 88 не придатна для улаштування покриттів для підлог.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013,  
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною. 
Перед застосуванням суміші основу слід очистити від пилу, напливів, масля-
них плям та інших речовин, що знижують адгезію. Усі нерівності та неміцні 
ділянки, у т. ч. ділянки, покриті цементним молоком, потрібно видалити, трі-
щини в основах розшити механічним способом до 5 мм. 
Вік стяжок із бетону має бути не менше 3 місяців, а з цементно-піщаних роз-
чинів – не менше 28 діб. 
Пористі основи необхідно обробити ґрунтовкою Ceresit R 777. На 
бетонні основи слід наносити нерозведену ґрунтовку, на інші основи – роз-
ведену водою у пропорції 1:1. Ґрунтовка має добре просохнути, поверхня 
має повністю її ввібрати.
Щільні та гладкі основи слід обробити ґрунтовкою Ceresit R 766, роз-
веденою водою в пропорції 1:1.
Ангідритові основи необхідно ретельно вичистити, пошліфувати, при-
брати пил та обробити ґрунтовкою Ceresit R 777.
Асфальтобетонні та інші чутливі до органічних розчинників основи під-
логи слід обробити ґрунтовкою Ceresit R 766.

Виконання робіт
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура 
води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку:
•  5,5 л для зарівнювання раковин, вибоїн і тріщин, у т. ч. на вертикальних 

поверхнях, ремонту сходинок, сходових кліток і т. ін.;
• 6,0–6,5 л – для шпаклювання;
• 7,0–7,5 л – для вирівнювання локальних ділянок горизонтальних повер-

хонь на 25 кг сухої суміші, поступово додати суху суміш і перемішати 
низькообертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. 
Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову пере-
мішати. Передозування води при приготуванні розчинової суміші знижує 
механічну міцність розчину та призводить до її розшарування. При-
готована суміш має бути використана протягом 10 хвилин з моменту 
приготування.

Дефекти поверхні (раковини, вибоїни, тріщини і т. п.) необхідно заповнити 
ремонтною сумішшю та загладити шпателем.
Через 60 хвилин після закінчення ремонтних робіт на відремонтовану 
поверхню можна наносити наступні покриття: самовирівнювальні суміші, 
шпаклівки для обладнання тощо. Якщо нанесення покриттів буде виконува-
тись через триваліший проміжок часу, поверхню потрібно обробити ґрун-
товкою Ceresit R 777.
Через 24 години після закінчення ремонтних робіт вміст вологи в затверді-
лому розчині Ceresit RS 88 не перевищує 3%, можливе влаштування фініш-
них покриттів для підлог.

При улаштуванні підлог із підігрівом температура розчинової суміші пови-
нна відповідати температурі основи (близько +18 °С). Через 72 години 
після укладання самовирівнювальної суміші підігрів можна ввімкнути на 
робочу потужність.
При перерві в роботі більше ніж на 15 хвилин інструменти потрібно промити 
водою. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним шляхом.

Примітки
Роботи потрібно виконувати за температури основи від +10 °С до +30 °С. 
Усі вищевикладені рекомендації ефективні за температури навколишнього 
середовища не нижче +20 ± 2 °C та відносної вологості повітря 55 ± 5%. 
В інших умовах час тужавлення та набирання міцності може змінитися.
Розчинову суміш слід захищати від пересихання та потрапляння прямих 
сонячних променів у період її твердіння.
Ceresit RS 88 містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, 
тому під час роботи необхідно захищати очі та шкіру. Якщо розчинова 
суміш потрапила в очі, слід негайно промити їх водою і звернутися по допо-
могу до лікаря.

Рекомендації
Крім вищевикладеної інформації про застосування матеріалу, під час 
роботи з ним потрібно керуватися чинними нормативними документами на 
улаштування та ремонт підлог. У випадку використання матеріалу в інших 
умовах необхідно самостійно провести випробування чи звернутися за кон-
сультацією до виробника. 

Зберігання
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці.

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побу-
тові відходи.

Упаковка
Суміш Ceresit RS 88 фасується в паперові мішки по 25 кг.

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи  
№ 5.10/29710 від 15.08.2002.
ДСТУ Б В.2.7-126:2011, група Ц.1.РМ3.
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Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit RS 88 вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приго-
тування і нанесення, які наведені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його 
застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим технічним описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.
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Технічні характеристики

Склад:  водна дисперсія синтетичних смол 

Густина:  близько 1,05 кг/л 

Фізичний стан:  рідина 

Час висихання: 
- на вбираючих основах: близько 1 год 
- на невбираючих основах: від 4 до 8 год

Вологостійкість:  обмежена 

Температура застосування:  від +15 °C до +30 °C 

Температура експлуатації:  до +50 °C

Витрата

Витрата готового розчину ґрунтовки Ceresit R 766

Вбираючі основи:   200–300 г/м2 (із розрахунку  
40–60 г Ceresit R 766  
на 160–240 г води)

Невбираючиі основи:  80–100 г/м2 (із розрахунку  
40–50 г Ceresit R 766  
на 40–50 г води)

Щільні бетонні, 
асфальтові основи:  200–300 г/м2 (із розрахунку  

100–150 г Ceresit R 766  
на 100–150 г води)

• Висококонцентрована
• Висока проникна здатність
•  Може застосовуватися для підлог із підігрівом
• Застосовується для покращення адгезії між шарами
•  Може застосовуватися для дерев’яних основ, ДВП, ДСП, ОСП (OSB),  

водо- та вологостійкої фанери

Сфера застосування
Ґрунтовка Ceresit R 766 призначена для підготовки поверхонь перед укла-
данням самовирівнювальних сумішей. Ефективна для збільшення міцності 
зчеплення наступних шарів із основою. Застосовується на таких основах: 
• невбираючих – керамічних і кам’яних облицюваннях (розводити чистою 

водою в пропорції 1:1); 
•  дерев’яних основах та їхніх складових;
•  вбираючих – цементно-піщаних та ангідритових стяжках (розводити 

чистою водою в про порції 1:4);
•  щільних бетонних поверхнях, основах з наявним шаром клею, асфальто-

бетонних покриттях (розводити чистою водою в пропорції 1:1).
На магнезіальних (у т. ч. ксилолітових) основах необхідно попередньо вико-
нати дробоструминну обробку, а потім нанести ґрунтовку Ceresit R 766. 
Ceresit R 766 не може бути гідроізоляційним шаром, проте може викорис-
товуватися для влаштування адгезійних шарів.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути достатньо міцною, 
чистою та сухою, без видимих руйнувань. Її необхідно ретельно очистити 
від пилу, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Лако-
фарбові покриття, що неміцно тримаються, слід видалити. Дефекти основ 
(вибоїни, тріщини і т. п.) необхідно попередньо відремонтувати матеріа-
лами Ceresit групи CD або заповнити ремонтною сумішшю Ceresit RS 88.

Виконання робіт
Перед застосуванням продукт необхідно ретельно перемішати, після чого 
розвести водою в пропорції 1:1 та рівномірно нанести на невбираючу 
основу за допомогою щітки без потьоків. Підлоги з дерева та матеріалів на 
дерев’яній основі слід ґрунтувати 2 рази з інтервалом 4–6 годин. 
Для підготовки поверхні вбирної основи ґрунтовку розвести чистою водою 
в пропорції 1:4. 
Для вбираючих основ час висихання ґрунтовки за нормальних умов стано-
вить приблизно 1 годину. При обробці поверхонь невбираючих основ час 
висихання ґрунтовки за нормальних умов становить 4–8 годин. 
Інструменти слід одразу ж після використання вимити водою. Затверділий 
матеріал можна видалити нітророзчинником або механічним способом.

Примітки
Ґрунтовку Ceresit R 766 слід застосовувати при температурі основи та 
повітря не нижче +15 °C і відносній вологості повітря не вище 75%. Усі 
показники якості та рекомендації, викладені в технічному описі, дійсні при 
температурі навколишнього середовища +20 ± 2 °C і відносній вологості 
повітря 55 ± 5%. В інших умовах можлива зміна часу висихання ґрунтовки.
Під час роботи з матеріалом слід захищати очі та шкіру. У випадку потра-
пляння ґрунтовки в очі необхідно негайно промити їх водою та звернутися 
по допомогу до лікаря.

Рекомендації 
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, 
при роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями з виконання буді-
вельних робіт. У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених 
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випробування або 
звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

Зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при температурі від 
+5 °С до +35 °С – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 
Берегти від заморожування.

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побу-
тові відходи.

Упаковка
Ґрунтовка Ceresit R 766 розливається в пластикові каністри по 10 л.
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Виробник гарантує відповідність ґрунтовки Ceresit R 766 зазначеним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберiгання 
та використання, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне використання матерiалу, а також за його засто-
сування в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

R 766
Багатофункціональна  
висококонцентрована ґрунтовка
Для поглинаючих і непоглинаючих основ
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Технічні характеристики

Склад Ceresit R 777:  водна дисперсія співполімеру  
стиролу і бутилакрилату

Густина: близько 1,0 кг/л

Колір: білий

Агрегатний стан: рідина

pH-значення: 7,0

Час висихання (на бетонних  
і цементно-піщаних основах): 4–6 годин

Температура експлуатації: до +50 °C

Витрата

На бетонних основах: близько 300 г/м2

На цементно-піщаних стяжках  
(при розбавленні водою у пропорції 1:1): близько 100 г/м2

• Знижує водопоглинання основи
•  Зв’язує пил і укріплює поверхню
• Підвищує адгезію до мінеральних основ
•  Придатна для підлог із підігрівом
•  Не містить органічних розчинників

Сфера застосування
Водно-дисперсійна ґрунтовка Ceresit R 777 призначена для підготовки 
поглинаючих мінеральних основ та збільшення міцності зчеплення самови-
рівнювальних сумішей Ceresit із бетонними, цементно-піщаними, ангідри-
товими основами. 
Непоглинаючі основи рекомендується обробляти ґрунтовкою Ceresit R 766.
Ґрунтовка Ceresit R 777 не може бути гідроізоляційним шаром.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед 
застосуванням ґрунтовки основа очищається від пилу, напливів, масляних 
плям та інших речовин, що знижують адгезію до основи.

Виконання робіт
Ґрунтовку Ceresit R 777, не розбавляючи, наносять на бетонні та ангі-
дритові основи за допомогою пензля, щітки або поролонового валика. 
Для інших основ ґрунтовку розбавляють водою у пропорції 1:1, 1:2 — для 
сильнопоглинаючих.
Для щільних непористих основ слід використовувати Ceresit R 766, роз-
бавлену водою у пропорції 1:1.
Час висихання ґрунтовки становить:
• 4–6 годин — для цементно-піщаних і бетонних основ;
• не менше 24 годин — для ангідритових основ.

Примітки
Ґрунтовку Ceresit R 777 слід застосовувати при температурі основи 
і навколишнього середовища не нижче +5 °C і відносній вологості повітря 
не вище 75%. Усі показники якості і рекомендації, викладені в технічному 
описі, правильні для температури навколишнього середовища +20 °C і від-
носної вологості повітря 55%. В інших умовах можлива зміна часу виси-
хання ґрунтовки.

Рекомендації
Крім вищевказаної інформації про способи застосування матеріалу, при 
роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями по виконанню буді-
вельних робіт.
Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі 
з матеріалом, а також за його застосування в цілях та умовах, не перед-
бачених цим технічним описом.
При сумнівах у правильності конкретного способу застосування матеріалу 
слід випробувати його самостійно чи проконсультуватися з виробником.

Зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при температурі від 
0 °C до +35 °C — 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.
Берегти від заморожування!

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати 
як побутові відходи.

Упаковка
Ґрунтовка Ceresit R 777 поставляється у пластикових каністрах по 10 кг.
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Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрун тов ки Ceresit R 777 вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня пра вил збе рі ган ня, при го ту ван ня 
і на не сен ня, заз на че них у цьому тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, а та кож за йо го за стос-
уван ня в цілях і умо вах, не пе ред ба че них цим тех ніч ним опи сом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

R 777
Дисперсійна ґрунтовка
Для поглинаючих мінеральних основ
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Технічні характеристики
Склад:  гіпсово-цементна суміш  

із мінеральними наповнювачами 
та органічними модифікаторами

Витрата води для приготування 
розчинової суміші: 4,25–5,0 л на 25 кг сухої суміші 
Температура застосування  
розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Готовність розчину  
до технологічного пересування: через 8 годин
Можливість укладання покриттів: 
- при товщині шару від 3 до 5 мм: через 24 години 
- при товщині шару від 5 до 10 мм: через 48 годин 
- при товщині шару від 10 до 30 мм: через 7 діб 
Використання стільців на роликах  
(у якості вирівнювального  
шару під покриттям):   допускається (при товщині шару 

не менше 3 мм)
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 1 МПа
Час використання розчину: не менше 20 хв
Межа міцності (через 28 діб): 
- на розтяг при згині: не менше 4 МПа 
- на стискання: не менше 20 МПа
Усадка: не більше 1,0 мм/м

Витрата
Витрата сухої суміші:   близько 1,8 кг/м2 на 1 мм  

товщини шару

• Висока адгезія до основи
• Швидко набирає міцність (технологічне  

пересування можливе через 8 годин при будь-якій товщині шару)
• Для ручного та машинного нанесення
• Витримує навантаження від крісел на роликах
• Придатна для укладання безшовної підлоги з підігрівом

Сфера застосування
Самовирівнювальна суміш Ceresit DG призначена для вирівнювання гори-
зонтальних бетонних, цементно-піщаних та інших мінеральних основ, у т. ч. 
й тих, що підігріваються. Використовується для укладання підлог, що експлу-
атуються у сухих приміщеннях.
Товщина шару суміші Ceresit DG, що наноситься за один раз, повинна 
становити від 3 до 30 мм. За необхідності нанесення другого шару основу 
(перший шар) потрібно відшліфувати та заґрунтувати. При нанесенні шару 
товщиною 30–80 мм слід використовувати суміш Ceresit DG та 30% запо-
внювача (піску).
Суміш Ceresit DG не придатна для улаштування промислових підлог.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути достатньо міцною, щільною, 
чистою та сухою, без видимих руйнувань (вологість для паронепроник-
них покриттів має становити не більше 0,5%, для інших – не більше 2%). 
Основу необхідно ретельно очистити від пилу, напливів, масляних плям та 
інших речовин, що знижують адгезію. Великі нерівності та ділянки поверхні, 
які неможливо очистити від жирів, олив і бітумних речовин, а також неміцні 
ділянки (у т. ч. покриті цементним молоком) слід видалити механічним спо-
собом. Тріщини потрібно розшити на глибину 15–20 мм та ширину не 
менше 5 мм і відремонтувати ремонтною сумішшю Ceresit RS 88. Вік стяжок 
із бетону повинен бути не менше 3 місяців, а стяжок із цементно-піщаних 
розчинів – не менше 28 діб.
Гігроскопічні (пористі) основи необхідно обробити ґрунтовкою 
Ceresit R 777. На бетонні основи слід наносити нерозбавлену ґрунтовку, 
а на інші основи – розбавлену водою у співвідношенні 1:1.
Негігроскопічні та гладенькі основи потрібно обробити ґрунтовкою 
Ceresit R 766.
Ангідритові основи слід ретельно вичистити, відшліфувати, очистити від 
пилу та обробити ґрунтовкою Ceresit R 777.

Виконання робіт
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура 
води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,17–0,2 л на 1 кг сухої суміші 
(4,25–5 л на 25 кг), поступово додати суху суміш і перемішати низькоо-
бертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати 
розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати. Пере-
дозування води під час приготування розчинової суміші знижує механічну 
міцність розчину та призводить до його розшарування! Приготовлена суміш 
повинна бути використана протягом 20 хвилин.
Приготовану розчинову суміш вилити на основу та розподілити по всій пло-
щині за допомогою гумової планки, зубчатого шпателя чи іншого подібного 
інструмента. Для видалення з поверхні бульбашок повітря рекомендується 
прокатати щойно укладену суміш голчатим валиком. Для подачі суміші 
можна використовувати поршневий або шнековий насос.
Ceresit DG добре розтікається, і необхідності в подальшій шліфовці 
не виникає.
Укладання покриття на шар вирівнювальної маси можна розпочинати через 
24 години при товщині шару до 5 мм, через 48 годин при товщині шару 
5–10 мм та через 7 діб при товщині шару 10–30 мм. 
При перерві в роботі більше ніж на 20 хвилин інструменти слід промити 
водою. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним способом.

Примітки
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до +30 °С. Усі 
показники та рекомендації, викладені в технічному описі, ефективні при 
температурі навколишнього середовища +20 ± 2 °С та відносній вологості 
повітря 55 ± 5 %. За інших умов можлива зміна часу тужавлення розчину 
та набору міцності матеріалу.
У період тужавлення та набору початкової міцності суміш необхідно захи-
щати від пересихання (забезпечити відсутність протягів, місцевого пере-
гріву, потрапляння прямих сонячних променів тощо).
Ceresit DG не можна змішувати з іншими компонентами і в’яжучими 
речовинами.
При укладанні підлог із підігрівом температура розчинової суміші повинна 
відповідати температурі основи (близько +18 °С).
При влаштуванні підлоги машинним способом необхідно застосовувати 
спеціальний додатковий домішувач. 
Ceresit DG містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, 
тому під час роботи з матеріалом необхідно захищати очі та шкіру. У разі 
потрапляння суміші в очі слід негайно промити їх водою та звернутися по 
допомогу до лікаря.

Рекомендації
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосування матері-
алу, при роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями з роботи 
з цементними матеріалами. У випадку використання продукту в умовах, 
не зазначених у цьому технічному описі, слід самостійно провести тестові 
випробування або звернутися за консультацією до виробника. 

Зберігання
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 місяців від дати виго-
товлення, зазначеної на упаковці.

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побу-
тові відходи.

Упаковка
Суміш Ceresit DG фасується в мішки по 25 кг.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, група С.2.ПР2.
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Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit DG вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, при-
готування і нанесення, які наведені в даному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання розчинової суміші, а також за її 
застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

DG
Самовирівнювальна  
гіпсово-цементна суміш
Товщина шару від 3 до 30 мм
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Склад:  суміш цементів із мінеральними 

наповнювачами та органічними 
модифікаторами 

Витрата води для приготування  
 розчинової суміші: 6,0 л на 25 кг сухої суміші 
Температура застосування   
розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Готовність розчину   
до технологічного пересування: через 8 годин
Готовність розчину до укладання   
покриттів (окрім паркету):  
- при товщині шару більше 3 мм: через 48 годин 
 - при товщині шару 0,5–3 мм: через 24 години
Використання стільців на роликах  
(у якості  вирівнювального  
шару під покриттям):  допускається (при товщині шару 

не менше 1 мм)
Міцність зчеплення з основою  
(повітряно-сухі умови): не менше 0,8 МПа
Час використання розчину: не менше 20 хв
Межа міцності (через 28 діб):  
- на розтяг при згині: не менше 4 МПа  
- на стискання: не менше 25 МПа
Усадка: не більше 2 мм/м

Витрата
Витрата сухої суміші:   близько 1,6 кг/м2 на 1 мм товщи-

ни шару

• Для підлог з підігрівом
•  Тріщиностійка
• Для ручного та машинного нанесення

Сфера застосування
Суміш Ceresit DD призначена для вирівнювання основ із бетону та 
цементно-піщаних розчинів під укладання покриттів (лінолеум, ковролін, 
ламінат, керамічна і ПВХ-плитка). Товщина шару за одне нанесення – 
0,5–5 мм. Міцність основи на стискання має бути не менше ніж 25 МПа. 
Розчинова суміш Ceresit DD придатна для улаштування підлог із підігрівом. 
Розчинова суміш Ceresit DD не придатна для улаштування покриттів у про-
мислових підлогах.
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Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit DD вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, при-
готування і нанесення, які наведені в даному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання розчинової суміші, а також за її 
застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих руй-
нувань. Перед використанням суміші основу слід очистити від пилу, напли-
вів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Всі нерівності 
та неміцні ділянки основи потрібно видалити, тріщини розшити механічним 
способом на глибину 10–15 мм і ширину не менше 5 мм та заповнити роз-
чиновою сумішшю Ceresit RS 88.
Бетонні основи
Неміцний шар потрібно видалити за допомогою металевої щітки, а основу 
очистити від пилу. За необхідності виконати шліфування або піско-
струминну обробку поверхні. Перед застосуванням розчинової суміші 
Ceresit DD усю поверхню підлоги обробити ґрунтовкою Ceresit R 777 без 
додавання води. Ґрунтовка повинна добре просохнути та повністю ввібра-
тися в поверхню.
Цементно-піщані основи
Основи з високим водопоглинанням та пористі основи необхідно заґрунту-
вати Ceresit R 777, розвівши її водою в пропорції 1:1. Щільні та гладенькі 
основи обробити ґрунтовкою Ceresit R 766, розвівши її водою у співвід-
ношенні 1:1.
Ангідритові основи
Основу ретельно очистити, відшліфувати, ретельно прибрати пил та 
обробити ґрунтовкою Ceresit R 777, потім влаштувати підлогу з шаром 
Ceresit DD товщиною не менше 2 мм.

Виконання робіт
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура 
води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,24 л на 1 кг сухої суміші (6 л 
на 25 кг), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим мік-
сером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову 
суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання 
розчинової суміші можливе протягом 20 хвилин з моменту приготування. 
Приготовану розчинову суміш вилити на підготовлену стяжку чи основу та 
розподілити поверхнею за допомогою гумової мірної планки, зубчастого 
шпателя чи іншого інструмента. Ceresit DD добре розтікається й утворює 
гладеньку, рівну поверхню, яка в подальшому не потребує шліфування. Під 
час виконання робіт на великих площах для видалення з розчину бульба-
шок повітря необхідно проводити деаерацію, використовуючи жорсткий 
голчатий валик. Для подачі розчинової суміші можна використовувати 
поршневий або шнековий насос. За нормальних кліматичних умов (темпе-
ратура не нижче +20 ± 2 °C та відносна вологість повітря не вище 55 ± 5%) 
через 8 годин можливе технологічне пересування по поверхні. Покриття 
можна укладати через 24 години при товщині шару до 3 мм. 

Примітки
Перед влаштуванням підлоги не використовувати ґрунтовки на основі бітум-
них смол.
При влаштуванні підлоги в декілька шарів рекомендовано перед влашту-
ванням наступного шару ґрунтувати поверхню ґрунтовкою Ceresit R 777.
Розчинову суміш слід захищати від пересихання та потрапляння прямих 
сонячних променів у період її твердіння. Підвищена температура сухої 
суміші та води зменшує час використання суміші, а нижча температура, 
навпаки, збільшує цей час.

При влаштуванні підлоги машинним способом необхідно застосовувати 
спеціальний додатковий домішувач.
Роботи необхідно виконувати при температурі основи від +5 °C до +30 °C. 
Усі вищенаведені рекомендації ефективні при температурі не нижче 
+20 ± 2 °C та відносній вологості повітря не вище 55 ± 5%. В інших умовах 
час тужавлення та твердіння розчинової суміші може змінитися.
При улаштуванні підлог із підігрівом основу потрібно підігріти до темпера-
тури розчинової суміші. Підлогу не можна підігрівати мінімум два дні після 
укладання суміші. 
Попередній підігрів потрібно здійснювати в такому порядку: температура 
підігріву повинна підвищуватися щодня на 5 °C, але не вище +35 °C. Піді-
грів вимикають перед улаштуванням підлоги. У холодну погоду поточна тем-
пература повинна знижуватися щодня на 5 °C до температури +15–18 °C  
і не повинна змінюватися протягом мінімум 3 днів після влаштування підлоги. 
Після цього температура підігріву повинна підвищуватися щодня на 5 °C до 
встановленої температури підігріву підлоги. Перед укладанням покриттів 
на підлоги з підігрівом підігрів повинен працювати протягом 10 днів. Перед 
укладанням слід вимкнути підігрів, узимку встановити режим підігріву на 
половину потужності (температура підлоги +20 °C). Через 72 години після 
укладання покриття підігрів можна ввімкнути на робочу потужність. 
Не змішувати з іншими компонентами і в’яжучими речовинами. Початі 
мішки знову щільно закривати. Не висипати в каналізацію! Не використову-
вати на дуже вологих поверхнях і зовні будівель та споруд! 
Суміш містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому 
під час роботи необхідно захищати очі та шкіру. Якщо розчинова суміш 
потрапила в очі, слід негайно промити їх водою і звернутися по допомогу 
до лікаря. 

Рекомендації
Окрім вищенаведеної інформації про способи застосування матеріалу, під 
час роботи з ним слід керуватися чинною нормативною документацією. 
У випадку використання продукту в умовах, не зазначених у цьому техніч-
ному описі, слід самостійно провести тестові випробування або звернутися 
за консультацією до виробника.

Зберігання
У фірмовій закритій упаковці в сухих прохолодних приміщеннях – 6 місяців від 
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 

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

Упаковка
Суміш Ceresit DD фасується у фірмові паперові мішки по 25 кг.

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи  
№ 5.10/29710 від 15.08.2002.
ДСТУ Б В.2.7-126:2011, група Ц.2.ПР1.

DD
Самовирівнювальна суміш для підготовки 
поверхні підлоги під укладання покриттів
Товщина шару від 0,5 до 5 мм
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 Компонент А Компонент Б
Склад Ceresit R 710: співполімер складних диізоціанат 
 ефірів із багато- 
 атомними спиртами
Густина: близько 1,45 кг/л близько 1,2 кг/л
Колір: сірий темно-коричневий
Фізичний стан: паста рідина
Співвідношення компонентів:  вказано на упаковці
Час витримки  
перед укладанням покриття:  не потрібен
Час застосування: 2 0–25 хвилин
Час затвердіння:  близько 5 годин
Можливість сприймати повне  
механічне навантаження:  через 8 годин
Можливість сприймати повне  
хімічне навантаження:  через 7 діб
Опір відшаруванню:  не менше 1,0 Н/мм
Межа міцності при зсуві не менше 0,3 Н/мм2

Температура транспортування  
і зберігання:  від 0 °C до +50 °C
Температура застосування:  від +15 °C до +30 °C
Температура експлуатації:  від -20 °C до +80 °C
Водостійкість:  водостійкий

Витрата
При нанесенні: 
- шпателем А2 или А3: близько 300 г/м2 
- шпателем В: близько 400 г/м2 
- шпателем В2: близько 600 г/м2 
- шпателем В3: близько 800 г/м2 
- шпателем С1: близько 1200 г/м2 
- при монтажі фальш підлог: близько 700 г/м2

• Двокомпонентний
• Має широку сферу застосування
• Забезпечує високу міцність склеювання
• Витримує високі механічні навантаження  

вже через 8 годин після укладання покриття
• Водо- і морозостійкий
• Може застосовуватися на підлогах із підігрівом
• Призначений для зовнішніх і внутрішніх робіт
• Не містить органічних розчинників

Сфера застосування
Поліуретановий клей Ceresit R 710 призначений для високоміцного при-
клеювання каучукових і ПВХ-плиток, бетону, кераміки, фаянсу, металу, 
стиропору, дерева і т. п. матеріалів як при внутрішніх, так і при зовніш-
ніх роботах. Клейові сполуки можуть експлуатуватися а умовах високих 
механічних навантажень і постійної вологості (однак наявність вологи 
з боку основи не допускається).
Клей Ceresit R 710 застосовується при влаштуванні промислових підлог 
(зокрема, у приміщеннях із вилковими навантажувачами), а також при 
укладанні покриттів у спортивних спорудах.
Клей Ceresit R 710 застосовується також при монтажі фальш підлог для 
кріплення металевої опорної конструкції до основи.
Перед укладанням каучукових і ПВХ-покриттів рекомендується зробити 
пробне приклеювання.
Для інших видів підлогових покриттів рекомендується застосовувати клеї 
Ceresit інших марок (див. таблицю в кінці каталогу).

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути достатньо міцною, рівною, сухою, очищеною від 
різних забруднень і речовин, що знижують адгезію клею до основи (мас-
тик, клеїв, масел тощо). Основу слід ретельно очистити від пилу за допо-
могою пилососа. 
При необхідності перед укладанням підлогового покриття основу вирівню-
ють відповідною вирівнювальної сумішшю Ceresit.
Безпосередньо перед укладанням підлогового покриття необхідно пере-
вірити вологість основи.
Вологість основи не повинна перевищувати:
- 3% СМ — для бетонних основ;
- 2% СМ — для цементно-піщаних основ.

Виконання робіт
Обидва компоненти клею Ceresit R 710 поставляються в одній двосекційній 
ємкості (в нижній секції знаходиться смола, у верхній — затверджувач).
Смола змішується з затверджувачем у співвідношенні за масою, що вказане 
на упаковці.
Затверджувач вводять у смолу, ретельно (протягом не менше 2 хвилин) пере-
мішують до отримання однорідної сірої маси за допомогою електричного мік-
сера і наносять на основу зубчатим шпателем. 
Час використання клею (при +20 °C) становить 20–25 хвилин із моменту при-
готування. Клей твердіє приблизно через 5 годин після приготування. Через 
8 годин він уже здатний витримувати повне механічне навантаження, а через 
7 діб — хімічне.
При укладанні полівінілхлорид них (ПВХ) і каучукових плиток із гладкою зво-
ротною поверхнею, що мають товщину не більше 2,5 мм, слід користуватися 
зубчатими шпателями А2 чи А3.
При укладанні каучукових та інших плиток, що мають товщину понад 2,5 мм, 
залежно від структури зворотної поверхні покриття слід користуватися зубча-
тими шпателями В1, В2, В3 чи С1.
Якщо покриття буде експлуатуватися в умовах підвищених навантажень 
(наприклад, в кухнях громадського харчування чи промислових мийках), клей 
Ceresit R 710 рекомендується наносити на обидві поверхні, що склеюються.
При необхідності для забезпечення рівномірного приклеювання допускається 
одразу після укладання відділити покриття від основи, нанести додаткову кіль-
кість клею в потрібне місце і повторно з’єднати поверхні, що склеюються.
Протягом перших кількох годин після укладання покриття необхідно притис-
нути до основи (наприклад, за допомогою важких притискних роликів) для 
підвищення його стійкості до максимальних навантажень.
При монтажі фальшпідлог з інтегрованими кабельними каналами клей 
Ceresit R 710 наносять на всю поверхню основи, до якої кріпиться фальшпід-
лога, суцільним тонким шаром із метою попередження його запилення. Інстру-
мент необхідно очистити від залишків клею одразу після завершення роботи 
з ним. Затверділі залишки клею можна видалити лише механічним способом.

Примітки
Клей Ceresit R 710 слід застосовувати при температурі основи і навко-
лишнього середовища від +15 °C до +30 °C і відносній вологості повітря 
не вище 75%. Усі вищевикладені рекомендації правильні при температурі 
+20 °C і відносній вологості повітря 55%. Час затвердіння клею залежить від 
температури і вологості основи.
Перед укладанням підлогових покриттів на стяжки з підігрівом підігрів пови-
нен працювати не менше 10 днів. У період нанесення і висихання клею 
температура основи повинна підтримуватися на рівні +18 °C. Температура 
повинна зберігатися на цьому рівні як мінімум протягом 3 днів після укла-
данням покриття.
У період затвердіння клею укладене покриття слід берегти від прямих соняч-
них променів.
Під час роботи з клеєм необхідно провітрювати приміщення чи використо-
вувати захисні засоби для органів дихання.
Слід уникати потрапляння клею на шкіру! Клей слід зберігати у герметично 
закритій тарі в недоступному для дітей місці. Залишки клею не можна зли-
вати у каналізацію.

Рекомендації
Крім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, при 
роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями щодо укладання під-
логових покриттів і рекомендаціями виробника.
Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі 
з матеріалом, а також за його застосування в цілях та умовах, не передба-
чених цим технічним описом.
При сумнівах у правильності конкретного способу застосування матеріалу 
слід випробувати його самостійно чи проконсультуватися з виробником.

Зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих прохолодних приміщеннях — 
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.
Транспортування і зберігання клею допускаються при температурі 
не нижче 0 °C. 

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати 
як побутові відходи.

Упаковка
Клей Ceresit R 710 поставляється у двосекційних металевих ємкостях  
по 10 кг.

Ce
re

si
t R

 7
10

. П
ол

іу
ре

та
но

ви
й 

кл
ей

Виробник гарантує відповідність продукту Ceresit R 710 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, при-
готування і нанесення, що зазначені у цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

R 710
Поліуретановий клей
Для каучукових і ПВХ-покриттів
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Технічні характеристики
Склад:  водна дисперсiя акрилових 

сополiмерiв з органiчними та 
неорганiчними добавками

Густина: близко 1,45 кг/л
Колiр: бiлий  
Стан:  пастоподібний,  

готовий до застосування
Час попереднього пiдсушування клею: 5–15 хвилин
Вiдкритий час: 20–25 хвилин
Можливiсть технологічного пересування: через 24 години
Досягнення максимальної  
мiцностi склеювання: через 72 години
Використання стiльцiв на роликах: допускається
Температура застосування: вiд +15 °С  до +30 °С
Температура експлуатацiї: до +50 °С

Витрата
Витрата Ceresit UK 400 при нанесеннi: 
- шпателем А2: близько 350 г/м2 
- шпателем В1: близько 450 г/м2 
- шпателем В2: близько 650 г/м2

• Висока адгезія до основи
• Стійкий до механічної чистки текстильних покриттів
• Стійкий до навантажень від стільців на роликах
• Придатний для підлог з підігрівом

Сфера застосування
Дисперсійний клей для приклеювання гомогенних та гетерогенних  
ПВХ-покриттiв у виглядi дорiжок та плиток, текстильних покриттiв на нор-
мальних та спiнених основах, на основах з латексу, ПВХ чи текстилю, кор-
кових покриттiв на основi з ПВХ на вби раючi основи. Для приклеювання 
гуми чи полiолефiну використовувати Ceresit K 188 E.

Пiдготовка основи
Пiдготовка основи здiйснюється згiдно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та 
ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою, мiцною, без видимих пошко-
джень. Перед застосуванням сумiшi основа очищається вiд пилу, напливiв, 
масляних плям та iнших речовин, що знижують адгезiю. Усi нерiвностi та 
немiцнi дiлянки слiд видалити, трiщини в основi розширити механiчним спо-
собом до 5 мм i вiдремонтувати сумiшшю Ceresit RS 88.
Вбираючi та пористi основи необхiдно заґрунтувати Ceresit R 777. 
Невбираючi, гладенькi основи обробити ґрунтовкою Ceresit R 766. Нерiвнi 
пiдлоги вирiвняти за допомогою самовирівнювальних сумiшей Ceresit.

Виконання робiт
Клей Ceresit UK 400 слiд ретельно перемiшати у за водськiй тарi та нане-
сти на основу за допомогою зубчастого шпателя. До укладання покриття 
слiд приступити через 5–15 хвилин пiсля нанесення клею (залежно вiд 
паропроникностi покриття). Нанесений клей не слiд залишати вiдкритим 
дов ше 20–25 хвилин.
Покриття слiд мiцно притиснути до поверхнi та притерти за допомогою 
спецiального iнструмента (для притирання ПВХ-покриттiв можна використо-
вувати коркову дошку). Переконайтесь, що клей розподiлено рiвномiрно i 
пiд покриттям не утворилися бульбашки повiтря.
Краї жорстких покриттiв при необхiдностi можна повторно притиснути до 
основи через 10–20 хвилин.
На пiдлоги з пiдiгрiвом покриття слiд приклеювати по всiй площi пiдлоги.
Укладання ПВХ-покриттiв
Для укладання ПВХ-покриттiв чи коркових покриттiв з основою з ПВХ 
клей слiд наносити за допомогою зубчастого шпателя А2. До укладання 
покриття слiд приступати через 10–15 хвилин пiсля нанесення клею. 
Зварка швiв здiйснюється не ранiше нiж через 24 години пiсля укладання 
покриття.
Укладання текстильних покриттів
Для укладання текстильних покриттів клей слiд наносити за допомогою зуб-
частих шпателiв В1 чи В2 (залежно вiд фактури нижньої сторони покриття). 
До укладання покриття слiд приступати:
• через 5–10 хвилин пiсля нанесення клею на покриття з високою 

паропроникнiстю; 
• приблизно через 15 хвилин пiсля нанесення клею на покриття з низькою 

паропроникнiстю.

Примiтки
Клей Ceresit UK 400 слiд застосовувати при тем пературi повiтря вiд 
+15 °С до +30 °С та вiдноснiй во логостi повiтря 75%. Час висихання клею 
залежить вiд температури, вологостi та пористостi основи.
Перед укладанням покриття на пiдлоги з пiдiгрiвом пiдiгрiв повинен пра-
цювати протягом 10 днiв. Перед укладанням пiдiгрiв слiд вимкнути, взимку 
встановити режим пiдiгрiву на половину потужностi (температура підлоги 
+20 °С). Через 72 години пiдiгрiв можна ввімкнути на робочу потужнiсть. 
Якщо пiсля тривалого зберiгання на поверхнi клею утворилася полiмерна 
плiвка, її слiд ретельно видалити, не змiшуючи з основною масою клею.
Залишки клею не зливати в каналiзацiю!
Вологий клей легко змивається водою. Клей, що затвердів, можна видалити 
лише механiчним шляхом.

Рекомендацiї
Крiм викладеної iнформацiї, при роботi з ма те рiалом слiд керуватися чин-
ною нормативною документацiєю на улаштування покриттiв для пiдлог. 
У випадку використання продукту в умовах, не зазначених у технiчному 
описi, слiд самостiйно провести тестовi випробування або звернутися за 
консультацiєю до виробника.

Зберiгання
У фiрмовiй герметичнiй упаковцi, в сухих при мiщеннях за температури вiд 
+5 °С до +35 °С – 12 мi ся цiв вiд дати виготовлення, зазначеної на упаковцi. 
Берегти від заморожування!

Утилiзацiя
Залишки продукту утилiзувати як будiвельне смiття. Упаковку утилiзувати 
як побутовi вiдходи.

Упаковка
Клей Ceresit UK 400 фасується в ємностi по 14 кг.
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Виробник гарантує вiдповiднiсть клею Ceresit UK 400 вказаним технiчним характеристикам при виконаннi правил транспортування, зберiгання та вико-
ристання, що зазначені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту, а також за його застосування в інших 
цілях та умовах, не передбачених цим описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

UK 400
Універсальний водно-дисперсійний клей
Для ПВХ- та текстильних покриттів
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Технічні характеристики
Основа Ceresit K 188 E:  водна дисперсія акрилових 

сополімерів 
Густина:  близько 1,1 кг/л
Колір:  кремово-білий
Стан:   пастоподібний,  

готовий до застосування
рН-значення:  6,5–7,5
Відкритий час: 
- на вологий клейовий шар:  близько 15 хвилин 
-  на клейовий шар із низькою липкістю 
 і при контактному приклеюванні:  близько 45 хвилин
Можливість технологічного пересування: через 24 години
Робочий час:  
- на вологий клейовий шар: близько 40 хвилин 
-  на клейовий шар із низькою липкістю 
 і при контактному приклеюванні: близько 120 хвилин
Досягнення максимальної  
міцності склеювання: через 72 години
Опір відшаруванню:  не менше 1,0 Н/мм
Межа міцності при зсуві:  не менше 0,3 Н/мм2 
Використання стільців на роликах:  допускається
Температура транспортування і зберігання: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування:  від +15 °C до +30 °C
Температура експлуатації:  від 0 °C до +50 °C
Вологостійкість:  вологостійкий

Витрата
Витрата Ceresit K 188 E при нанесенні: 
- поролоновим валиком:  близько 200 г/м2 
- шпателем А1:  близько 250 г/м2 
- шпателем А2:  близько 280 г/м2 
- шпателем А3:  близько 300 г/м2 
- шпателем А4:  близько 220 г/м2 
- шпателем А5:  близько 150 г/м2

• Висока адгезія до різних за хімічною природою основ
• Забезпечує можливість кріплення покриттів  

на горизонтальних і вертикальних поверхнях 
• Витримує навантаження від стільців на роликах
• Стійкий до механічного чищення текстильних покриттів
• Може застосовуватися на підлогах із підігрівом
• Економічний

Сфера застосування
Водно-дисперсійний клей Ceresit K 188 E призначений для укладання на 
основи з різною поглинаючою здатністю наступних видів покриттів з полі-
мерною основою (в рулонах і плитках):
• гетерогенних та гомогенних ПВХ-покриттів;
• кварц-вінілових плиток;
• текстильних покриттів з полімерною основою  

(із ПВХ, латексною, поліуретановою та ін.);
• каучукових покриттів товщиною до 2,5 мм;
• поліолефінових покриттів;
• коркових покриттів з основою із ПВХ;
• звукопоглинаючих матів Ceresit.
Клей Ceresit K 188 E має властивості контактного клею (зберігає лип-
кість протягом тривалого часу). Він особливо ефективний при влаштуванні 
покриттів для підлоги на невбирні основи (старі ПВХ-покриття, мозаїчний 
бетон, наливні полімерні підлоги, пофарбовані поверхні тощо).

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути достатньо 
міцною, рівною, сухою, очищеною від різного роду забруднень та речовин, 
що знижують адгезію клею (мастик, клеїв, масел і т. п.). Основу слід ретельно 
очистити від пилу.
Вологість основи не повинна перевищувати:
• 3% — для бетонних основ;
• 2% — для цементно-піщаних основ;
• 0,5% — для ангідритових основ.
При необхідності перед укладанням підлогового покриття основу вирів-
нюють за допомогою відповідної ґрунтовки та вирівнювальної суміші 
Ceresit DD, Ceresit DG. Вказані самовирівнювальні суміші забезпечують 
необхідну якість основи (рівність та вбирну здатність), що робить викорис-
тання клею Ceresit K 188 E максимально ефективним.
Перед укладанням покриттів бетонні основи рекомендується обробити 
ґрунтовкою Ceresit R 777 без розбавляння чи Ceresit R 766, розбавленою 
водою у співвідношенні 1:4; цементно-піщані (включаючи вирівнювальні 
шари) — ґрунтовкою Ceresit R 777 з додаванням води у співвідношенні 
1:3 чи 1:4 (в залежності від ступеня водопоглинання основи); ангідритові 
основи — ґрунтовкою Ceresit R 777, розбавленою водою у співвідно-
шенні 1:1, а потім шаром нерозбавленої ґрунтовки. Покриття можна укла-
дати тільки після повного висихання ґрунтовки, але не раніше ніж через 
24 години.

Виконання робіт
Клей Ceresit K 188 E ретельно перемішують у заводській тарі та наносять 
на основу за допомогою зубчатого шпателя А2 чи А3. При укладці тонких 
вінілових покриттів для нанесення клею можна використовувати поролоно-
вий валик із крупними порами.
На поглинаючих основах приклеювання виконується на вологий клейо-
вий шар. Перед укладанням покриття клей підсушують протягом 10–20 хви-
лин (клейовий шар повинен залишатися липким і зберігати змочувальну 
здатність). Покриття укладають вільно, не допускаючи його деформацій, осо-
бливо у швах. Між стіною та покриттям слід залишити невеликий проміжок. 
Потім покриття щільно притискають до поверхні та притирають за допо-
могою спеціального притирального інструмента чи коркової дошки. Після 
цього необхідно упевнитися в рівномірності приклеювання покриття. При 
необхідності краї покриття через 10 хвилин після укладання слід повторно 
притиснути чи прикатати до основи важким притискувальним роликом. 
Поверхня клейового шару не повинна залишатися відкритою понад 40 хви-
лин з моменту нанесення на основу. Для укладання покриттів з рельєфною 
зворотною поверхнею слід застосовувати зубчатий шпатель А3.
На непоглинаючих основах приклеювання виконується на клейовий 
шар з низькою липкістю (практично адгезійний стан). Приклеювання на кле-
йовий шар з низькою липкістю здійснюється при укладанні вказаних видів 
покриттів (крім каучукових та поліолефінових) на непоглинаючі основи 
(ПВХ-покриття, мозаїчний бетон, наливні полімерні покриття, пофарбо-
вані поверхні тощо). Клей витримують протягом 30–60 хвилин. При цьому 
клей висихає до появи прозорої жовтуватої плівки (клей не повинен зали-
шатися на пальцях після дотику). Потім розпочинають укладання покриття. 
Поверхня клейового шару не повинна залишатися відкритою понад 
120 хвилин з моменту нанесення на основу. Покриття укладають вільно, не 
допускаючи його деформацій, особливо у швах. Потім його щільно притис-
кають до поверхні і притирають за допомогою спеціального притирального 

інструмента чи коркової дошки. Укладені покриття слід прикатати важким 
притискувальним роликом.
Контактне приклеювання рекомендується здійснювати при укладанні 
каучукових чи поліолефінових покриттів на невбирні основи, а також при 
кріпленні покриттів на вертикальних поверхнях (наприклад, при оздобленні 
східців чи стін). При цьому клей наносять на обидві поверхні, що склею-
ються. На зворотний бік покриття клей наносять за допомогою поролонового 
валика чи зубчатого шпателя А4, а на основу — зубчатого шпателя А5. Клей 
витримують протягом 30–60 хвилин. При цьому клей висихає до утворення 
прозорої жовтуватої плівки (не залишається на пальцях після дотику). Потім 
приступають до укладання покриття. Поверхня клейового шару не повинна 
залишатися відкритою понад 120 хвилин з моменту нанесення на основу. 
Покриття укладають і щільно притискають до поверхні гумовим молотком чи 
притискувальними роликами. Після завершення укладання покриття слід ще 
раз прикатати важким притискувальним роликом. Зварювання швів можна 
здійснювати не менш ніж через 24 години після укладання покриття. Свіжі 
забруднення клеєм легко змиваються водою. Клей, що затвердів, можна 
видалити тільки механічним способом.

Примітки
Клей Ceresit K 188 E слід застосовувати при температурі основи і навко-
лишнього середовища не нижче ніж +15 °C та відносній вологості повітря 
не вище 75%. Всі вищевикладені рекомендації правильні при температурі 
+20 ± 2 °C та відносній вологості повітря 55 ± 5%. Час підсушування клею 
залежить від температури, вологості і пористості основи.
Перед укладанням підлогових покриттів стяжки, що обігріваються, підігрів 
повинен працювати не менше 10 днів. У період нанесення і висихання клею 
температура основи повинна підтримуватися на рівні +18 °C. Температура 
повинна зберігатися на цьому рівні як мінімум протягом 3 днів після укла-
дання покриття.
Якщо після довгого зберігання клею на поверхні з’явилась полімерна плівка, 
її потрібно акуратно видалити, не змішуючи з основною масою клею.
Залишки клею не можна зливати у каналізацію!

Рекомендації
Крім викладеної інформації про способи застосування матеріалу, при 
роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями з укладання покриттів 
для підлог та рекомендаціями їх виробника.
При сумнівах у правильності конкретного способу застосування матеріалу 
слід випробувати його самостійно чи проконсультуватися з виробником.

Зберігання
У фiрмовiй герметичнiй упаковцi в сухих примiщеннях при темпе ратурi вiд 
+5 °С до +35 °С — 12 мiсяцiв вiд дати виготовлення, зазначеної на упаковцi.

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати 
як побутові відходи.

Упаковка
Клей Ceresit K 188 E постачається у пластикових відрах по 12 кг.
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Виробник гарантує відповідність клею Ceresit K 188 E зазначеним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберiгання та 
застосування, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за 
його застосування в цілях та умовах, не передбачених цим технічним описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

K 188 E
Спеціальний водно-дисперсійний клей Extra
Для ПВХ-покриттів і покриттів із полімерною основою
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Технічні характеристики
 Компонент А Компонент Б
Склад Ceresit P 625: співполімери складних диізоціанат 
 ефірів з багатоатом- 
 ними спиртами
Густина: близько 1,55 кг/л близько 1,2 кг/л
Колір: сірувато-білий темно-коричневий
Фізичний стан: паста рідина
Співвідношення компонентів  
при змішуванні:  7 мас. ч. 1 мас. ч.
Час застосування:  близько 30 хвилин
Час витримування перед  
укладанням покриття:  відсутній
Відкритий час:  близько 30 хвилин
Технологічне пересування: 
- по паркетних покриттях  
 із необробленою поверхнею:  через 24 години 
- по готових паркетних покриттях:  через 48 годин
Можливість подальшої обробки: 
- паркетних покриттів  
 із необробленою поверхнею:  через 24–48 годин 
- готових паркетних покриттів:  через 48 годин 
- 10-міліметрового штучного  
 нешпунтованого паркету:  через 7 днів
Межа міцності при зсуві:  не менше 3,0 H/мм2

Температура транспортування і зберігання:  від 0 °C до +50 °C
Температура застосування:  від +15 °C до +30 °C
Температура експлуатації: від -20 °C до +80 °C

Витрата
При нанесенні: 
- шпателем В3:   800–1100 г/м2 
- шпателем B11 (23/48): 1000–1300 г/м2 
- шпателем B17 (23/47): 1800–2000 г/м2

• Двокомпонентний 
• Еластичний, витримує деформації, пов’язані  

зі зміною розмірів паркетних планок
• Володіє високою адгезією до основ
• Забезпечує високу міцність склеювання
• Може застосовуватися на підлогах із підігрівом
• Не містить органічних розчинників

Сфера застосування
Двокомпонентний поліуретановий клей Ceresit P625 призначений для 
укладання на основи із різною поглинаючою здатністю:
• шпунтованого штучного паркету з необробленою поверхнею з будь-

яких порід дерева;
• 10-міліметрового нешпунтованого штучного паркету з необробленою 

поверхнею з будь-яких порід дерева; 
• мозаїчного (модульного), художнього (зокрема інтарсійного), щитового, 

торцевого паркету з необробленою поверхнею;
• готового штучного і мозаїчного паркету;
• масивної готової підлогової дошки;
• дво- чи тришарової готової паркетної дошки.
Клей Ceresit P625 застосовується для укладання як необробленого, так 
і готового паркету із нестабільних та екзотичних порід дерева (таких як 
бук, граб, клен, горіх, вишня, кемпас, венне, афрормозія і т. п.).
Клей Ceresit P625 може також застосовуватися для укладання шпунтова-
ного штучного паркету чи паркетної дошки на звукопоглинаючі матеріали 
Ceresit.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, 
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути достатньо 
міцною, рівною, сухою, очищеною від різних забруднень і речовин, що 
знижують адгезію клею до основи (мастик, клеїв, масел і т. п.). Основу слід 
ретельно очистити від пилу за допомогою пилососу.
Перед укладанням паркету основу слід перевірити на міцність поверхневого 
шару і вологість. Вологість цементних основ перед укладанням паркетних 
покриттів не повинна перевищувати 2% СМ. Межа міцності стяжки чи вирів-
нювального шару на розрив повинна становити не менше 1,0 H/мм2, а на 
стиск — не менше 25 МПа.
При необхідності перед укладанням паркету основу слід вирівняти відповід-
ною вирівнювальної сумішшю (наприклад, Ceresit DG). Товщина вирівню-
вального шару при цьому повинна становити не менше 3 мм.
Перед укладанням паркету слід упевнитися втому, що основа має достатню 
міцність, а вологість не перевищує допустиме значення.
Якщо міцність основи недостатня, паркет укладають на проміжний шар із 
вологостійкої фанери товщиною не менше 12 мм.
Бетонні основи перед укладанням паркету слід обробити ґрунтовкою 
Ceresit R 777 без розбавлення чи Ceresit R 766, розбавленою водою 
у пропорції 1:1, а цементно-піщані (включаючи вирівнювальні шари) — 
ґрунтовкою Ceresit R 777, розбавленою водою у співвідношенні 1:1, 
а потім шаром нерозбавленої ґрунтовки. До укладання паркету можна при-
ступати лише після повного висихання ґрунтовки, але не раніше ніж через 
24 години.

Виконання робіт
Обидва компоненти клею Ceresit P625 поставляються в одній двосекційній 
ємкості (у нижній секції знаходиться полімер, у верхній — затверджувач).
Полімер змішують із затверджувачем у співвідношенні 6:1 за масою Затвер-
джувач повністю вводять у полімер і ретельно (протягом не менше 2 хвилин) 
перемішують за допомогою електричного міксера до отримання однорідної 
сірої маси. Клей необхідно використати протягом приблизно 30 хвилин із 
моменту приготування.
Клей Ceresit P625 наносять на основу за допомогою зубчатого шпателя В3 
при укладанні мозаїчного паркету, В11 (23/48) при укладанні штучного і тор-
цевого паркету чи В17 (23/47) при укладанні крупно форматних та інших 
видів паркетних покриттів. За один захід клеєм покривають таку площу, на яку 
можна укласти паркет протягом 30 хвилин. До укладання паркету приступа-
ють одразу ж після нанесення клею. Поверхня нанесеного на основу клейового 
шару не повинна залишатися відкритою понад 30 хвилин. Між покриттям і сті-
нами залишають проміжок шириною не менше 10 мм. Із цією метою вздовж 
стін укладають пінополістирольну прокладку.
Шпунтований паркет укладають послідовно рівними рядами, із щільним при-
пасуванням стиків. Надлишок клею, що з’явився на стиках, при укладанні пар-
кету, негайно видаляють тканиною, змоченою у спирті.
Нешпунтований штучний паркет при укладанні щільно притискають до основи 
(площа контакту паркетної планки з клеєм повинна становити не менше 75%).
По паркету з необробленою поверхнею можна ходити не раніше ніж через 
24 години, а по готових паркетних покриттях — не раніше ніж через 48 годин 
після укладання.

До циклювання і шліфування можна приступати:
• для паркетних покриттів із необробленою  

поверхнею — через 24–48 годин;
• для готових паркетних покриттів — через 48 годин;
• для 10-міліметрового нешпунтованого паркету — через 7 днів.
Місця, забруднені клеєм, можна очистити одразу ж змоченою у спирті ткани-
ною. Затверділий клей можна видалити лише механічним способом.

Примітки
Клей Ceresit R 625 слід застосовувати при температурі основи і навко-
лишнього середовища не нижче +15 °C і відносній вологості повітря не 
вище 75%. Усі вищевикладені рекомендації правильні при температурі 
+23 °C і відносній вологості повітря 50%. Час затвердіння клею залежить 
від температури і вологості основи та повітря. Перед укладанням паркет-
них покриттів на стяжки з підігрівом підігрів повинен працювати не менше 
ніж 10 днів. У період нанесення і висихання клею температура основи 
повинна підтримуватися на рівні +18 °C. Температура повинна зберігатися 
на цьому рівні як мінімум протягом 3 днів після укладання покриття.
Клей зберігати в недоступному для дітей місці! При роботі слід збері-
гати потрапляння клею на шкіру! Не вдихати випари клею! Відра з клеєм 
потрібно зберігати щільно закритими і в добре провітрених приміщеннях. 
Залишки клею не можна зливати у каналізацію!

Рекомендації
Крім вищевказаної інформації про способи застосування матеріалу, при 
роботі з ним слід керуватися загальними інструкціями щодо укладання під-
логових покриттів і рекомендаціями їхнього виробника.
Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі 
з матеріалом, а також за його застосування в цілях та умовах, не перед-
бачених цим технічним описом.
При сумнівах у правильності конкретного способу застосування матеріалу 
слід випробувати його самостійно чи проконсультуватися з виробником.

Зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих прохолодних приміщеннях — 
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.
Берегти від заморожування!

Утилізація
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати 
як побутові відходи.

Упаковка
Клей Ceresit P 625 поставляється у пластикових ємкостях по 12 кг.
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Виробник гарантує відповідність продукту Ceresit P625 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, при-
готування і нанесення, які зазначені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. 
З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

P 625
Двокомпонентний поліуретановий  
клей для паркету
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Рекомендовані  
продукти Ceresit

цементна 
стяжка

ангідритова 
стяжка

бетонна 
основа

основа 
з монолітного 

бетону

безшовна стяжка 
з литого 
асфальту

основа  
з прокатного 
асфальту та 

дрібнозернистого 
асфальтобетону

безшовні 
магнезіальні 

основи
дерев'яна 

основа
деревостружкові 

плити
сухі гіпсові 

панелі
керамічні плитки, 
мозаїчні підлоги

епоксидне/
поліестер-смоляне 

покриття
співвідошення для затворення 

цементних шпаклівок
дані стосовно витрати 
(приблизні значення)

GIS-код

знепилення знепилення знепилення
дробоструменева 

обробка чи 
фрезерування, 

знепилення
знепилення знепилення

дробоструменева 
обробка чи 

фрезерування, 
знепилення

шліфування, 
знепилення знепилення знепилення шліфування, 

знепилення

дробостуменева 
обробка чи 

фрезерування, 
знепилення

консистенція кількість води 
в л на 25 кг г/м2 кг/м2/мм 

товщини шару

Ґрунтування

R 766
багатофункціональна висококонцентрована ґрунтовка l l l l l

при необхідності l l l l l l 30–150 D 1

R 777
дисперсійна ґрунтовка l l l l l 100–300 D 1

Заповнення, зашпаклювання

RS 88
швидкотвердіюча ремонтна суміш l l l l l l l l

стійка 5,5
1,5 ZP 1

шпаклювання 6–6,5

Площинне шпаклювання
DD 
самовирівнювальна суміш, 0,5–5 мм l l l l l l l l саморозподілю-

вальна 6,0 1,5 ZP 1

DG 
самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш, 3–30 мм l l l l l l l саморозподілю-

вальна 5,0 1,8 ZP 1

 Покриття Текстильні підлогові покриття Еластичні підлогові покриття                                                Еластичні підлогові покриття Дерев'яні покриття Інші
Дані в частині витрати, г/м2

(орієнтовні значення), 
для зубчатих шпателів

голкопробивний 
нетканий матеріал килими з прошивним ворсом ткані 

вироби

пласкі 
тканини 

(кокосові/
сизальні)

ПВХ-покриття
поліолефі-

нові 
покриття

лінолеум лінолеум каучукові покриття корок паркет
дерев'яні 
мостові 

RE
ламінатні 
підлоги плінтуси

підлогові 
покриття 

для 
ділянок 

стін*

ізолюючі 
покриття 
Thomsit

A0 A2 A3 A4 B1 B2 B3 23/48 Ва
ли

к

GI
S-к

од

Рекомендовані 
продукти Ceresit

нормаль-
ний

які важко  
уклада-
ються

латексова-
ний

текстильна 
основа

латексна 
основа

поліурета-
нова спіне-
на основа

ПВХ-/
важке 

покриття
латексова-

ний

гомогенні/ 
гетероген-
ні/гнучкі 

плити

ПВХ на 
джуті/ 

поліестері

ПВХ на 
спіненому 

ПВХ
ХВ-

покриття доріжки плитки

гладкий, 
шліфова-
ний зво-

ротний бік 
доріжки

плитки
шліфова-
ний зво-

ротний бік 
плитки

зворотний 
бік без 

покриття

зворотний 
бік 

ламінов. 
ПВХ

мозаїчний, 
із клепки, 
штабельо- 

ваний пласт. 
паркет

10 мм  
масив./ 
готовий 
паркет

Дисперсійні клеї
К 188 Е
спеціальний клей l l l l l l l l l

товщ. до 2,5 мм
l

товщ. до 2,5 мм
1) l l l 280 300 250 200 D 1

UK 400
універсальний клей l l l l l l l l l l l *) 350 450 650 D 1

Клеї для паркету на основі штучної смоли
Р 625 клей  
для всіх видів паркету l l l l 800–

1100
1000–
1300 RU 1

Клеї на основі штучної смоли для ПВХ-/гумових покриттів
R 710  
поліуретановий клей l l l l l l l l l l l l l l 300 300 400 600 800 RU 1

 *) за виключенням коркових покриттів із фанерним шаром (наприклад, Wood-o-Cork) 1) використовувати R 710

Попередня обробка

Види основи

Підготовка основи за допомогою ґрунтовок і вирівнювальних сумішей Ceresit

Рекомендовані продукти Ceresit для укладання підлогових покриттів

 Тип паркету Паркет із необробленою поверхнею

Готовий 
паркет/ 

одношаро-
вий

Готовий паркет/ 
двошаровий Готовий паркет/тришаровий Укладання підстильного шару

Рекомендовані 
розміри шпателів 
(витрата, г/м2)

штучний шпунтований паркет нормального  
розміру (довжиною до 400 мм) штучний 

шпунтований паркет 
великого розміру

штучний (нешпунтований) паркет  
розміром не більше 250 x 50 x 10 мм штучний 

(нешпунтований)  
паркет розміром 

понад 250 x 50 x 10 мм

щитовий паркет,  
штабельований  

пластинчатий паркет,  
торцевий паркет, мозаїч-

ний художній паркет

рейка понад 
1200 мм

рейка довжиною 
до 600 мм

рейка довжиною 
600–1200 мм

рейка товщиною до 13 мм рейка товщиною від 13 мм

фанера OSB/QSB підкладка 
Thomsit

Клеї Ceresit

із порід дерева, чутливих 
до набухання (бук, ясен, 

клен, береза, граб)

із порід дерева, менш 
чутливих до набухання 

(дуб, акація і т. д.)

із порід дерева, чутливих 
до набухання (бук, ясен, 

клен, береза, граб)

із порід дерева, менш 
чутливих до набухання 

(дуб, акація і т. д.)

довжина менше 
1200 мм

довжина понад 
1200 мм

довжина менше 
600 мм

довжина понад 
600 мм

Укладання способом повного приклеювання

P 625 l l l l l l l l l l l l l l l l l В3 (800–1000), 
В23/48 (1000–1300)

 l – найкращі рекомендації Ceresit l – альтернативні рекомендації Ceresit

Рекомендації щодо вибору клею для паркету
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D 1 – дисперсійні клеї/ґрунтовки, що не містять розчинників
D 2 – дисперсійні клеї/ґрунтовки з малим вмістом розчинників, що не містять ароматичних вуглеводнів
S 1 – клеї/ґрунтовки з великим вмістом розчинника, що не містять ароматичних вуглеводнів і метанолу

Наші рекомендації стосуються виключно готових до укладання основ, що відповідають DIN 18365, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. 
Будь ласка, дотримуйтесь вказівок, що зазначені в наших технічних інструкціях, листах зі вказівками щодо техніки безпеки і на цих етикетках тари.

S1 B1

A0 B2

A2 B3

A3 B11 (23/48)

A4 B15

A5 B17

Глибина западини між зубцями 1,65 мм

Ширина западини 1,89 мм

Ширина вершини зубця 1,20 мм

Глибина западини між зубцями 2,10 мм

Ширина западини 2,30 мм

Ширина вершини зубця 2,70 мм

Глибина западини між зубцями 2,70 мм

Ширина западини 2,90 мм

Ширина вершини зубця 2,10 мм

Глибина западини між зубцями 3,40 мм

Ширина западини 3,60 мм

Ширина вершини зубця 3,40 мм

Ширина інтервалу 0,10 мм

Ширина зубця 1,80 мм

Глибина зубця 2,55 мм

Ширина інтервалу 7,90 мм

Ширина зубця 6,10 мм

Глибина зубця 5,00 мм

Ширина інтервалу 6,90 мм

Ширина зубця 5,60 мм

Глибина зубця 6,30 мм

Ширина інтервалу 3,90 мм

Ширина зубця 6,60 мм

Глибина зубця 9,85 мм

Глибина западини між зубцями 1,65 мм

Ширина заглибини 1,50 мм

Ширина вершини зубця 0,50 мм

Глибина западини між зубцями 0,90 мм

Ширина западини 1,00 мм

Ширина вершини зубця 0,50 мм

Глубина впадины между зубцами 1,00 мм

Ширина впадины 1,30 мм

Ширина вершини зубця 1,60 мм

Зубчаті шпателі Для нотаток

GIS-коди для ґрунтовок і клеїв для підлогових покриттів



Ваш партнер в укладанні підлог

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07300;
тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22;
телефон гарячої лінії: 0-800-308-405.
www.ceresit.ua

Henkel розпочала свою діяльність як невелика родинна фірма,а за останні 130 років виросла в інноваційну, орієнтовану на клієнта і неймовірно успішну світову 

компанію.

Сьогодні Henkel із провідними брендами й технологіями робить життя людей простішим і яскравішим. 50 000 працівників у 125 країнах світу трудяться в трьох 

стратегічних бізнес-напрямках компанії: «Клейові технології», «Засоби для прання та догляду за оселею», «Косметичні засоби».

Невід’ємною частиною «Клейових технологій» є відділ «Будівельні системи Henkel», що відповідає потребам будівельної галузі і професійних майстрів. Наші ноу-

хау, інноваційні продукти, засновані на провідних технологіях та індивідуальних рішеннях, допоможуть не лише професійним користувачам, але й всім нашим 

клієнтам бути успішними і продуктивнішими, зберігаючи при цьому природні ресурси Землі.

Якість у всьому світі —  
для Вашого професійного успіху

Кволеті фо профешеналс.


