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КС10

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі, полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 60 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон), в повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа;
Відкритий час: не менше 10 хв;
Витрати: від 2,0 до 5 кг/м2;
Затирання плитки: не раніше 48 годин;
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до+30°С оптимальний від+15°Сдо+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину від-50°С до +70°С;
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
привідповідній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
 Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і 
відповідній вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 60 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях: не менее 0,5 МПа
Открытое время: не меньше 10мин.;
Расход: от 2,0 до 5 кг/м2;
Затирание плитки: не раньше  48 часов;
Температурный интервал использования смеси от +5°С до+30°С 
оптимальный вид +15°Сдо+20°С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора от 0°С к +50°С
Сроки и условия хранения  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.

Клей	для	плитки
Морозостійкий*
Вологостійкий
Добра	адгезія	до	основи
Еластичний
Екологічно	чистий
Економічний
Зручний	у	застосуванні
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Призначення
Клей використовується для приклеювання керамічної плитки та інших оздоблювальних матеріалів ( з водопоглинанням не 
меньше 1%) на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.) всередині 
приміщень. 

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно до 
пропорції, 0,18-0,2 л на 1кг суміші, або 3,6-4,0л на 1 мішок (20кг) і перемішати до однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на протязі 60 
хвилин. 
* Для придання суміші морозостійкості, необхідно добавити у розчин пластифікатор Prof Line ЕС-30

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. Основа, на яку наноситься розчин повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» та 
витримані не менше 4 годин. Великі заглибини попередньо вирівнюються цим же клеєм 24 години до початку робіт. Суміш 
наноситься на поверхню тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Матеріал, який приклеюється, необхідно викласти на 
суміш та притиснути. Металічний шпатель повинен бути з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для плитки 
10х10см – зубці висотою 4мм, для керамічної плитки 20х20см – 6мм, при розмірах плитки 30х30см – 8мм, при розмірах 40х40см 
– 10мм і при розмірах 50х50см – 12мм, але врахувати рельєф реверса плитки, та нерівність основи). Тільки в’язкопластичний 
стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. 
Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”. 
Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм.
		Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води, штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Клей используется для приклеивания керамической плитки, и других отделочных материалов (с водопоглощением  не менее 
1%) на гигроскопическую основу, которая недеформируется (бетонная, цементная, кирпичная, цементно-известковая и др.) 
внутри  помещений.

Приготовление
В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами
Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно пропорции, 0,18÷0,2л на 1кг смеси, або 3,6÷4,0л на 1 мешок (20кг), 
перемешать до однородной массы, без комков. 
 Раствор необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. 
 Приготовленную смесь использовать в течение 60 минут.
* Для придавания смеси морозоустойчивости, необходимо добавить в раствор пластификатор Prof Line ЕС-30

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и тренований данной 
инструкции.
Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезю к основе (жирные 
пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное).  Сильно поглощающие поверхности должны быть обработаны 
грунтовкой «ЕС-7» и выдержаны не менее 4 часов.  Большие углубления предварительно выравниваются этим же клеем  за 24 
часа к началу работ.
Смесь наносится на поверхность тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.  Материал, который приклеивается, необходимо 
выложить на смесь и прижать.  Металлический шпатель должен быть с квадратными зубцами соответствующего размера 
(рекомендуем для плитки 10х10см – зубцы высотой 4мм, для керамической плитки 20х20см – 6мм, при размерах плитки 30х30см 
– 8мм, при размерах 40х40см – 10мм и при размерах 50х50см – 12мм, но учесть рельеф реверса плитки, и неровности основы). 
Только пластичное состояние клеющей массы способно обеспечить хорошую адгезию. Плитка не нуждается в предварительном 
замачивании. Не рекомендуем класть плитку „на стык”. Минимальная ширина шва должна быть не меньше 2мм.
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировки воды, и выполнение работ вне температурного интервала может 
привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.

 Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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КС-11

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі, полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи не більше 0,5%;
Термін придатності не менше 60 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон), в повітряно-сухих умовах не менше 0,5 МПа;
Відкритий час не менше 10 хв;
Витрати від 2,0 до 5 кг/м2;
Затирання плитки не раніше 48 годин;
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до+30°С оптимальний від+15°Сдо+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину від-50°С до +70°С;
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при 
відповідній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
 Технічні характеристики приведені для ст

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги не больше 0,5%;
Срок пригодности не менее 60 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях не менее 0,5 МПа;
Открытое время не меньше 20мин.;
Расход от 2,0 до 5 кг/м2;
Затирание плитки не раньше 48 часов;
Температурный интервал использования смеси от +5°С до+30°С 
оптимальныйвид+15°Сдо+20°С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора от-50°С к +70°С;
Сроки и условия хранения  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.

Клей	для	плитки
Морозостійкий
Вологостійкий
Добра	адгезія	до	основи
Еластичний
Екологічно	чистий
Економічний
Зручний	у	застосуванні
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Призначення
Клей використовується для приклеювання керамічної плитки та інших оздоблювальних матеріалів ( з водопоглинанням менше 
1%) на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.) всередині та зовні 
приміщень. 

Приготування
 У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно до 
пропорції, 0,18-0,2 л на 1кг суміші, або 3,6-4,0л на 1 мішок (20кг) і перемішати до однорідної маси без грудок. Розчин необхідно 
залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на протязі 60 
хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. Основа, на яку наноситься розчин повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» та 
витримані не менше 4 годин.  Великі заглибини попередньо вирівнюються цим же клеем 24 години до початку робіт. Суміш 
наноситься на поверхню тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. 
Матеріал, який приклеюється, необхідно викласти на суміш та притиснути.  
Металічний шпатель повинен бути з квадратними зубцями відповідного розміру 
(рекомендуємо для плитки 10-10см – зубці висотою 4мм, 
для керамічної плитки 20х20см – 6мм, 
при розмірах плитки 30х30см – 8мм, 
при розмірах 40х40см – 10мм і  
при розмірах 50-50см – 12мм, 
але врахувати рельєф реверса плитки, та нерівність основи). Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити 
добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”.Мінімальна ширина 
шва повинна бути не менше 2мм.
		Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води, штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Клей используется для приклеивания керамической плитки, и других отделочных материалов (с водопоглощением не менее 
1%) на гигроскопическую основу, которая недеформируется (бетонная, цементная, кирпичная, 
цементно-известковая и др.) внутри  и снаружи помещений.

Приготовление
В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами. Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно 
пропорции, 0,18-0,20л на 1кг смеси, або 3,6-4,0л на 1 мешок (20кг), перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. 
Приготовленную смесь использовать в течение 60 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и требований даной 
инструкции.
Приклеивание	плитки	та	камня.
Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезю к основе (жирные 
пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное).  Сильно поглощающие поверхности должны быть обработаны 
грунтовкой «ЕС-7» и выдержаны не менее 4 часов.  Большие углубления предварительно выравниваются этим же клеем за 
24 часа к началу работ. Смесь наносится на поверхность тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.  Материал, который 
приклеивается, необходимо выложить на смесь и прижать.  
Металлический шпатель должен быть с квадратными зубцами соответствующего размера 
(рекомендуем для плитки 10х10см – зубцы высотой 4мм, 
для керамической плитки 20х20см – 6мм, 
при размерах плитки 30х30см – 8мм, 
при размерах 40х40см – 10мм и 
при размерах 50х50см – 12мм, 
но учесть рельеф реверса плитки, и неровности основы). Только пластичное состояние клеющей массы способно обеспечить 
хорошую адгезию. Плитка не нуждается в предыдущем замачивании. Не рекомендуем класть плитку „на стык”. 
Минимальная ширина шва должна быть не меньше 2мм.
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировки воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором 
борной кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и 
инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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ЗК-3

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 60 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон), в повітряно-сухих умовах: не менше 0,8 МПа;
Морозостійкість: не менше F50; 
Відкритий час: не менше 20 хв;.
Витрати: від 2,0 до 5 кг/м2;
Затирання плитки: не раніше ніж через 48 годин;
Температурний інтервал використання суміші: від +5°С до+30°С оптимальний від+15°С до+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину: від-50°С до +70°С; 
Терміни та умови зберігання:  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 60 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях: не менее 0,8 МПа;
Морозоустойчивость: не меньше F50;
Открытое время: не меньше 20мин.;
Расход: от 2,0 до 5 кг/м2;
Затирание плитки :не раньше чем через 48 часов;
Температурный интервал использования смеси: от +5°С до+30°С оптимальный вид+15°Сдо+20°С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от-50°С к +70°С;
Сроки и условия хранения:  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.

Клей	підвищеної	адгезії	
для	керамограніта	
та	плит	для	підлоги
Морозостійкий
Вологостійкий
Підвищена	адгезія	до	основи
Еластичний
Екологічно	чистий
Економічний
Зручний	у	застосуванні
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Призначення
 Клей використовується для приклеювання керамограніта, плитки зі штучного каменю, керамічних плит для підлоги та інших 
оздоблювальних матеріалів з (водопоглинанням менше 1%) на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, 
цегляна, цементно-вапняна та ін.) всередині та зовні приміщень. 

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно 
до пропорції, 0,2±0,05л на 1кг суміші, або 5,0-6,25л на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси без грудок.  Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. 
Приготовлену суміш використати на протязі 60 хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. 
Приклеювання	плитки	та	каменю.	
Основа, на яку наноситься розчин, повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки 
будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» та витримані не менше 
4 годин.  Великі заглибини попередньо вирівнюються цим же клеем за 24 години до початку робіт.  Суміш наноситься на 
поверхню тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Матеріал, який приклеюється, необхідно викласти на суміш та 
притиснути. Металічний шпатель повинен бути з квадратними зубцями відповідного розміру 
(рекомендуємо для плитки 10-10см – зубці висотою 4мм, 
для керамічної плитки 20х20см – 6мм, 
при розмірах плитки 30х30см – 8мм, 
при розмірах 40х40см – 10мм і 
при розмірах 50-50см – 12мм, але врахувати рельєф реверса плитки, та нерівність основи). Тільки в’язкопластичний стан 
клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. 
Не рекомендуємо класти плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи 
та очі. При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі 
їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Клей используется для приклеивания керамогранита, плитки из искусственного камня, керамических плит для пола и других 
отделочных материалов  (с водопоглощением менее 1%) на гигроскопическую основу, которая недеформируется 
(бетонная, цементная, кирпичная, цементно-известковая и др.) внутри и снаружи помещений.

Приготовление
В процессе приготовления использовать чистую тару и инструмент. Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно к 
пропорции, 0,2±0,05л на 1кг смеси, або 5,0-6,25л на 1 мешок (25кг)и перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. 
Приготовленную смесь использовать в течение 60 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и тренований даной 
инструкции.
Приклеивание	плитки	та	камня.
Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезю к основе (жирные 
пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное).  Сильно поглощающие поверхности должны быть обработаны 
грунтовкой «ЕС-7» и выдержаны не менее 4 часов.  Большие углубления предварительно выравниваются этим же клеем за 
24 часа к началу работ. Смесь наносится на поверхность тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.  Материал, который 
приклеивается, необходимо выложить на смесь и прижать. Металлический шпатель должен быть с квадратными зубцами 
соответствующего размера (рекомендуем для плитки 10х10см – зубцы высотой 4мм, 
для керамической плитки 20х20см – 6мм, 
при размерах плитки 30х30см – 8мм, 
при размерах 40х40см – 10мм и при размерах 50х50см – 12мм, 
но учесть рельеф реверса плитки, и неровности основы). 
Только пластичное состояние клеющей массы способно обеспечить хорошую адгезию. Плитка не нуждается в предварительном 
замачивании. Не рекомендуем класть плитку „на стык”. Минимальная ширина шва должна быть не меньше 2мм.
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировки воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.

 Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную 
среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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ЗК-4

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 120 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон), в повітряно-сухих умовах: не менше 0,8 МПа
Морозостійкість: не менше F50 
Витрати  приблизно: 6,0кг/м2(в залежності від нерівностей основи) 
Температурний інтервал використання суміші: від +5°С до+30°С оптимальний від+15°С до+20°С
Температура експлуатації затверділого розчину: від-50°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
 Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 120 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях: не менее 0,8 МПа;
Морозоустойчивость: не меньше F50;
Расход приблизительно 6,0кг/м2(в зависимости от неровности основы);
Температурный интервал использования смеси: от +5°С до+30°С оптимальный вид+15°С до+20°С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от-50°С к +70°С;
Сроки и условия хранения:  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.
           

Клей	«Теплий	дім»	
для	приклеювання	плит	з	
пінополістиролу
Морозостійкий
Вологостійкий
Підвищена	адгезія	до	основи
Еластичний
Екологічно	чистий
Економічний
Зручний	у	застосуванні
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Призначення
 Клей використовується для приклеювання плит із пінополістиролу на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, 
цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.).Можливе використання для влаштування захисного шару з використанням сітки 
для армування при утепленні фасаду споруди.

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно 
пропорції, 0,2±0,05л на 1кг суміші, або 5,0-6,25л на 1 мішок (25кг) до однорідної маси без грудок. Розчин необхідно залишити 
для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням.  Приготовлену суміш використати на протязі 120 хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 
та вимогами даної інструкції. Основа, на яку наноситься розчин, повина бути, очищена від послаблюючих адгезію речовин 
(масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо).  Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-
7» та витримані не менше 4 годин. Великі заглибини попередньо вирівнюються цим же клеем за 24 години до початку робіт.  
Перед початком виконання робіт, необхідно закріпити цокольну планку за допомогою дюбелів по периметру основи на нижній 
відмітці(крок дюбелів - 30 см). На теплоізоляційний матеріал (пінополістирол) нанести приготовлений розчин по периметру 
з додаванням декількох згустків на середину даного матеріалу, або за допомогою шпателя з великим розміром зубців (10мм 
і більше) по всій поверхні матеріалу. Після нанесення суміші необхідно приклеїти теплоізоляційний матеріал і провести 
вирівнювання за допомогою васерваги. При необхідності прискорити виконання робіт, для додаткової першопочаткової 
фіксації теплоізоляційного матеріалу рекомендуємо провести закріплення кожного 5-го ряду плит гвинтовими дюбелями у 
кількості не менше 6 шт. на 1м2. Основне дюбелювання потрібно провести після того, як розчин набрав початкову міцність 
(в залежності від умов твердіння, від 1-ї до 2-х діб). Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру 
адгезію. 
Увага:	невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину  

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами.  У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі.  При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Клей используется для приклеивания плитпенополистирола на гигроскопическую основу, которая недеформируется 
(бетонная, цементная, кирпичная, цементно-известковая и др.) Возможное использование для устройства защитного слоя с 
использованием сетки для армирования при утеплении фасада сооружения.

Приготовление
В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами
Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно пропорции, 0,2±0,05л на 1кг смеси, або 5,0-6,25л на 1 мешок (25кг), и 
перемешать до однородной массы, без комков.  Раствор необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать 
перед использованием. 
Приготовленную смесь использовать в течение 120 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001и тренований даной 
инструкции. Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезю к основе 
(жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное).  Сильно поглощающие поверхности должны быть 
обработаны грунтовкой «ЕС-7» и выдержаны не менее 4 часов.  Большие углубления предварительно выравниваются этим же 
клеем 24 часа к началу работ.  Перед началом выполнения работ, необходимо закрепить цокольную планку, с помощью дюбелей, 
по периметру основы на нижней отметке (шаг дюбелей - 30 см). На теплоизоляционный материал (пенополистирол) нанести 
приготовленный раствор по периметру с добавлением нескольких сгустков на середину данного материала, или с помощью 
шпателя с большим размером зубцов (10мм и больше) по всей поверхности материала. После нанесения смеси необходимо 
приклеить теплоизоляционный материал и провести выравнивание с помощью уровня.  При необходимости ускорить 
выполнение работ, для дополнительной первоначальной фиксации теплоизоляционного материала рекомендуем провести 
закрепление каждого 5-го ряда плит винтовыми дюбелями в количестве не менее 6 шт. на 1м2. Основное дюбелирование 
нужно провести после того, как раствор набрал начальную прочность (в зависимости от условий твердения, от 1-их до 2-х 
суток). Только пластичное состояние клеющей массы способно обеспечить хорошую адгезию. 
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировки воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором 
борной кислоты и обратиться за помощью к врачу.  Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и 
инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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ЗК-5

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі, полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 120 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон) , в повітряно-сухих умовах: не менше 0,8 МПа;
Морозостійкість: не менше F50 ;
Витрати: для утеплення фасаду  приклеювання приблизно 6,0кг/м2(в залежності від нерівностей основи) ;
  для влаштування захисного шару – приблизно 6,0 кг/м2;
   для приклеювання плитки: від 2,0 до 5 кг/м2;
Затирання плитки: не раніше ніж через 48 годин;
Температурний інтервал використання суміші: від +5°С до+30°С оптимальний від+15°С до+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину: від-50°С до +70°С ;
Терміни та умови зберігання:  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці 
при відповідній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги не больше 0,5%;              
Срок пригодности не менее 120 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях не менее 0,8 МПа;
Морозоустойчивость не меньше F50;
Расходы: для утепления фасада  приклеивания приблизительно 6,0кг/м2

  (в зависимости от неровности основы) ;
 для устраивания защитного слоя – приблизительно 6,0 кг/м ;
 для приклеивания плитки: от 2,0 до 5 кг/м2;
Затирание плитки не раньше чем через 48 часов;
Температурный интервал использования смеси от +5°С до+30°С оптимальный вид+15°Сдо+20°С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора от-50°С к +70°С;
Сроки и условия хранения  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке 
при соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.

Клей	універсальний	
(супер)
Морозостійкий
Вологостійкий
Підвищена	адгезія	до	основи
Еластичний
Екологічно	чистий
Економічний
Зручний	у	застосуванні	
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Призначення
 Клей використовується для приклеювання керамічної плитки, мозаїки, керамічного профільного каменю, натурального каменю, плитки 
„грес”, кріплення плит із мінеральних волокон, пінополістиролу  та інших оздоблювальних матеріалів на гігроскопічну основу, що не 
деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.), а також для складних основ (наприклад, для приклеювання плитки 
на гіпсокартон). Можливе використання для приклеювання оздоблювальних матеріалів на стару плитку. Ефективний при облаштуванні 
підлог з підігрівом. Рекомендується для влаштування захисного шару з використанням сітки для армування при утепленні фасаду споруди.

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно до пропорції, 
0,2±0,05л на 1кг суміші, або 5,0-6,25л на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси без грудок.  Розчин необхідно залишити для 
”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням.  Приготовлену суміш використати на протязі 120 хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами,  правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та вимогами 
даної інструкції.
Приклеювання	плитки	та	каменю. Основа, на яку наноситься розчин повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо).  Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою та витримані не 
менше 4 годин. Великі заглибини попередньо вирівнюються цим же клеєм за 24 години до початку робіт. Суміш наноситься на поверхню 
тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Матеріал, який приклеюється, необхідно викласти на суміш та притиснути. Металічний 
шпатель повинен бути з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для плитки 10-10см – зубці висотою 4мм,  для 
керамічної плитки 20х20см – 6мм,  при розмірах плитки 30х30см – 8мм,  при розмірах 40х40см-10мм і  при розмірах 50-50см – 12мм,  
але врахувати рельєф реверса плитки, та нерівність основи). Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру 
адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”.  Мінімальна ширина шва повинна 
бути не менше 2мм.
Утеплення	фасаду.	 Перед початком виконання робіт, необхідно закріпити цокольну планку за допомогою дюбелів по периметру основи 
на нижній відмітці (крок дюбелів - 30 см). На теплоізоляційний матеріал (пінополістирол або мінераловатна плита) нанести приготовлений 
розчин по периметру з додаванням декількох згустків на середину даного матеріалу, або за допомогою шпателя з великим розміром 
зубців (10мм і більше) по всій поверхні матеріалу. Після нанесення суміші необхідно приклеїти теплоізоляційний матеріал і провести 
вирівнювання за допомогою васерваги. При необхідності прискорити виконання робіт, для додаткової першопочаткової фіксації 
теплоізоляційного матеріалу рекомендуємо провести закріплення кожного 5-го ряду плит гвинтовими дюбелями у кількості не менше 6 
шт. на 1м2. Основне дюбелювання потрібно провести після того, як розчин набрав початкову міцність (в залежності від умов твердіння, 
від 1-ї до 2-х діб). При влаштуванні захисного шару з використанням сітки для армування розчинна суміш  наноситься на поверхню 
теплоізоляційного матеріалу товщиною 2мм. Зверху вкладається сітка для армування та розрівнюється. На сітку наноситься другий шар 
суміші товщиною 3мм. Звертаємо увагу на те, що допоміжні засоби, такі як сітка, дюбеля та інше, використовуються як суміжні з клеєм 
згідно інструкцій виробника того чи іншого теплоізоляційного матеріалу. 
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до 
погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм 
при роботі з будівельними матеріалами.  У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води 
штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі їх необхідно промити чистою 
водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари 
та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-8

Применение
Клей используется для приклеивания керамической плитки, мозаики, керамического профильного камня, натурального камня, плитки 
„грес”, крепления плит, из минеральных волокон, пенополистирола, и других отделочных материалов на гигроскопическую основу, 
которая недеформируется (бетонная, цементная, кирпичная, цементно-известковая и др.), а также для сложных основ (например, 
для приклеивания плитки на гипсокартон). Возможное использование для приклеивания отделочных материалов на старую плитку. 
Эффективный при обустройстве полов с подогревом. Рекомендуется для устройства защитного слоя с использованием сетки для 
армирования при утеплении фасада сооружения.

Приготовление
В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами. Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно пропорции, 
0,2±0,05л на 1кг смеси, або 5,0÷6,25л на 1 мешок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков. Раствор необходимо оставить 
для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. 
Приготовленную смесь использовать в течение 120 минут.
Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и тренований даной инструкции.
Приклеивание	 плитки	 та	 камня. Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые ухудшают 
адгезю к основе (жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное).  Сильно поглощающие поверхности должны 
быть обработаны грунтовкой и выдержаны не менее 4 часов.  Большие углубления предварительно выравниваются этим же клеем за 24 
часа к началу работ. Смесь наносится на поверхность тонким слоем с помощью зубчатого шпателя. Материал, который приклеивается, 
необходимо віложить на смесь и прижать. Металлический шпатель должен быть с квадратными зубцами соответствующего размера 
(рекомендуем для плитки 10х10см – зубцы высотой 4мм, для керамической плитки 20х20см – 6мм, при размерах плитки 30х30см – 
8мм, при размерах 40х40см – 10мм и при размерах 50х50см – 12мм, но учесть рельеф реверса плитки, и неровности основы). Только 
пластичное состояние клеющей массы способно обеспечить хорошую адгезию. Плитка не нуждается в предварительном замачивании.  
Не рекомендуем класть плитку „на стык”.  Минимальная ширина шва должна быть не меньше 2мм.
Утепление	 фасада.	 Перед началом выполнения работ, необходимо закрепить цокольную планку по периметру основы на нижней 
отметке, с помощью дюбелей (шаг дюбелей - 30 см).  На теплоизоляционный материал (пенополистирол или минераловатна плита) 
нанести приготовленный раствор по периметру с добавлением нескольких сгустков на середину данного материала, или с помощью 
шпателя с большим размером зубцов (10мм и больше). После нанесения смеси необходимо приклеить теплоизоляционный материал и 
провести выравнивание с помощью васерваги.  При необходимости ускорить выполнение работ, для дополнительной першопочатковой 
фиксации теплоизоляционного материала рекомендуем провести закрепление каждого 5-го ряда плит винтовыми дюбелями в 
количестве не менее 6 шт. на 1м÷. Основное дюбелирование нужно провести после того, как раствор набрал начальную прочность (в 
зависимости от условий отвердевания, от 1-и до 2-х суток). При устраивании защитного слоя с использованием сетки для армирования 
растворимая смесь  наносится на поверхность теплоизоляционного материала толщиной 2мм. Сверху укладывается сетка для 
армирования и разравнивается. На сетку наносится второй слой смеси толщиной 3мм. Обращаем внимание на то, что вспомогательные 
средства, такие как сетка, дюбеля и другое, используются в качестве смежные с клеем согласно инструкций производителя того или 
другого теплоизоляционного материала. 
Внимание:	 невыполнение данной инструкции, передозировки воды, и выполнение работ вне температурного интервала может 
привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил из техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием необходимо 
защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает щелочную среду.  В 
случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1%  раствором борной кислоты и обратиться за 
помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду  (после промывки тары и инструмента) утилизировать 
согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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ЗК-7

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 60 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон),в повітряно-сухих умовах:  не менше 1,0 МПа;
Час коригування плитки:  не менше 10 хв;
Витрати: приблизно  від 2,4 до 6,5кг/м2 в залежності від розмірів зубців і нерівностей основи;
Розшивка: не раніше 48 годин;
Температурний інтервал використання суміші: від +5°С до+30°С оптимальний від+15°Сдо+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину: від-50°С до +70°С; 
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 60 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях: не менее 1,0 МПа;
Время коррекции плитки:  не менее 10 хв;
Расходы приблизительно:  от 2,4 до 6,5кг/м2 в зависимости от размеров зубцов и неровности основы; 
Расшивание: не раньше 24 часов;
Температурный интервал использования смеси: от +5°С до+30°С оптимальный вид+15°Сдо+20°С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от-50°С к +70°С;
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%

Еластична	клейова	суміш
“Flexible”
Вологостійка
Морозостійка
Підвищена	адгезія	до	основи
Високоеластична
Економічна
Зручна	у	застосуванні
Екологічно	чиста
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Призначення
Еластична клейова суміш ЗК-7 “Flexible” використовується  для виконання облицювання всіма плитками з природного та 
штучного каменя, керамічної плитки, керамограніта, скла на всі основи в тому числі, що деформується всередині та зовні 
приміщень. 
Ефективний при: облаштуванні підлог з підігрівом та підлог які експлуатуються під інтенсивними навантаженнями. 
 приклеювання оздоблювальних матеріалів на стару плитку; 
 облицюванні основ, які зазнають постійного атмосферного впливу (балкони, тераси,підлоги);
 для приклеювання декоративних плит з пінополістиролу, поліуретану, керамічного профільного каменю, 
 який імітує цеглу;
 виконанні облицювання басейнів та резервуарів.

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно до 
пропорції, 0,32±0,05л на 1кг суміші, або 8,0÷9,25л   на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси без грудок. Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на 
протязі 60 хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. Основа, на яку наноситься розчин, повина бути, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» та 
витримані не менше 4 годин. Великі заглибини попередньо вирівнюються цим же клеєм за 24 години до початку робіт. Суміш 
наноситься на поверхню тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя. Матеріал, який приклеюється, необхідно викласти 
на суміш та притиснути. Металічний шпатель повинен бути з квадратними зубцями відповідного розміру (рекомендуємо для 
плитки 10-10см – зубці висотою 4мм, для керамічної плитки 20х20см – 6мм, 
при розмірах плитки 30х30см – 8мм, при розмірах 40х40см – 10мм і при розмірах 50-50см – 12мм, 
але врахувати рельєф реверса плитки, та нерівність основи). Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити 
добру адгезію. Плитка не потребує попереднього замочування. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”.Мінімальна ширина 
шва повинна бути не менше 2мм.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами.  У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі.  При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх 
необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш 
та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Эластичная клеевая смесь ЗК-7 “Flexible” используется для выполнения облицовки всеми плитками из естественного 
и искусственного камня, керамической плитки, керамогранита, стекла на все основы в том числе, что деформируется 
внутри и снаружи помещений. Эффективный при: обустройстве полов с подогревом и полов которые эксплуатируются под 
интенсивными нагрузками.  
 приклеивание оотделочных материалов на старую плитку;  
 облицовке основ, которые испытывают постоянное атмосферное влияние (балконы, террасы, полы); 
 для приклеивания декоративных плит из пенополистирола, полиуретана, керамического профильного камню,
 который имитирует кирпич;
 выполнении облицовки бассейнов и резервуаров.

Приготовление
В процессе приготовления использовать чистую тару и инструмент.
ЗК-7 смешать с чистой водой соответственно к пропорции, 0,32±0,05л на 1кг смеси, або 8,0÷9,25л на 1 мешок (25кг) и 
перемешать до однородной массы, без комков. Раствор необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать 
перед использованием. Приготовленную смесь использовать в течение 60 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и тренований даной 
инструкции. Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезю к основе 
(жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное).  Сильно поглощающие поверхности должны быть 
обработаны грунтовкой «ЕС-7» и выдержаны не менее 4 часов.  Большие углубления предварительно выравниваются этим же 
клеем за 24 часа к началу работ. Смесь наносится на поверхность тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.  Материал, 
который приклеивается, необходимо выложить на смесь и прижать.  
Металлический шпатель должен быть с квадратными зубцами соответствующего размера 
(рекомендуем для плитки 10х10см – зубцы высотой 4мм, 
для керамической плитки 20х20см – 6мм, 
при размерах плитки 30х30см – 8мм, 
при размерах 40х40см – 10мм и при размерах 50х50см – 12мм, 
но учесть рельеф реверса плитки, и неровность основы). Только пластичное состояние клеющей массы способно обеспечить 
хорошую адгезию. Плитка не нуждается в предыдущем замачивании. Не рекомендуем класть плитку „на стык”. Минимальная 
ширина шва должна быть не меньше 2мм.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную 
среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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КМ-17

Технічні	дані
Склад: Спеціальний цемент. Мінеральні жаростійкі наповнювачі, поліфункціональні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст волог: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 60 хв;
Міцність зчеплення з основою(бетон), в повітряно-сухих умовах: не менше 0,8 МПа;
Час коригування плитки:  не менше 10 хв;
Витрати:  приблизно від 2,0 до 4,0кг/м2 в залежності від розмірів зубців і нерівностей основи;
Розшивка: не раніше 48 годин;
Температурний інтервал виконання робіт: від +5°С до+30°С оптимальний від+15°Сдо+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину від -40°С до +1000°С 
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Специальный цемент. Минеральные жаростойкие наполнители, 
полифункциональные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком; 
Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 60 мин; 
Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях: не менее 0,8 МПа 
Время коррекции плитки:  не менее 10 хв;
Расход: приблизительно  от 2,0 до 4,0 кг/м2 в зависимости от размеров зубцов и неравенств основы.
Расшивка: не раньше 48 часов.
Температурный интервал использования смеси от +5°С до+30°С оптимальный вид+15°Сдо+20°С
Температура эксплуатации затвердевшего раствора от-40°С к +1000°С
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%

Клей	для	камінів	1000	0	С

Термостійкий	
Вологостійкий
Підвищена	адгезія	до	основи
Підвищена	еластичність
Екологічно	чистий
Економічний
Стійкий	до	навантажень	та	перепадів	температур
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Призначення
Клей для камінів 1000 0 С призначений для кладки камінів та печей та  їх облицювання плиткою. Рекомендується для облицювання 
підлоги з підігрівом. 

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно 
пропорції, 0,23±0,05л на 1кг суміші, або 4,6-5,6л на 1 мішок (20кг) і перемішати до однорідної маси, без грудок. Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. 
Приготовлену суміш використати на протязі 60хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. Основа на яку наноситься розчин повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» та 
витримані не менше 4 годин. При виконанні кладки каміну чи печі вогнестійку цеглу перед використанням витримують у воді  
5-10 секунд. Шви існуючої кладки розчищають на глибину 8-10мм. Очищену кладку щедро, за декілька проходів, змочують 
водою за допомогою малярної щітки. Ділянки, які підсохли, під час роботи змочують додатково. Рекомендована товщина  
клейового шару при кладці – 7-10мм. Розшивку швів між цеглою виконують клейовим розчином відразу під час кладки. Повне 
висихання свіжо викладеної печі чи каміну при нормальній температурі і вологості відбувається не раніше, ніж за 3 доби. Після 
3 діб потрібно виконати перший прогрів печі або каміну (не допускаючи перегріву стінок каміну чи печі), що триває не більше 1 
години при температурі від +20°С до +30°С. В подальшому час та кількість прогріву не нормується. Облицювання каміну або печі 
проводиться після регулярного експлуатування протягом 3-4 тижнів. Перед облицювальними роботами попередньо розчищені 
шви заповнюють сумішшю (за допомогою гладкого шпателя) і вирівнюють їх разом з тріщинами та вибоїнами  на поверхні цегли 
в зволоженій кладці. При роботі з плиткою готовий клеючий розчин наноситься на основу металічним шпателем з квадратними 
зубцями відповідного розміру (зубці від 8х8 до 12х12). Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру 
адгезію. Не рекомендуємо класти плитку „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм (оптимальна 4-5мм). 
Розшивку міжплиточних швів виконують цим же клеєм, але не раніше ніж через 48 годин після завершення облицювання. 
Допускається використання пігментних паст на водяній основі для фарбування клею, що використовується при розшивці. 
Після закінчення розшивки швів через 2-3 дні, дозволяється прогріти камін чи піч (протягом 1 години, до температури, що не 
перевищує 100 0 С на поверхні облицювання). Після чого, з наступної доби, камін чи піч можливо регулярно експлуатувати.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води, штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадкупопадання розчинної суміші в 
очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Клей для каминов 1000 0 С КМ-17 предназначенный для кладки каминов и печей и  их облицовки плиткой. Рекомендуется для 
облицовки пола с подогревом. 

Приготовление
В процессе приготовления пользовать чистую тару и инструмент. Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно 
пропорции: 0,23±0,05л на 1кг смеси, або 4,6÷5,6л на 1 мешок (20кг) и перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. 
Приготовленную смесь использовать в течение 60 минут..

Выполнение	работ
При выполнении работ руководствоваться строительными нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН 
В.2.6-22-2001 и требованиями данной инструкции. Основа, на которую наносится раствор, должна быть, очищенная от 
веществ, которые ухудшают адгезю к основе (жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное). Сильно 
поглощающие поверхности должны быть обработаны грунтовкой и выдержаны не менее 4 часов. При выполнении кладки 
камина или печи огнестойкий кирпич перед использованием выдерживают в воде  5-10 секунд. Швы существующей кладки 
расчищают на глубину 8-10мм. Очищенную кладку обильно, за несколько проходов, смачивают водой с помощью малярной 
щетки.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды смесь которая имеет в составе цемент, дает щелочную 
среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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КМ-115

Технічні	данні
Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір  білий з відтінком
Фракція  0-0,8мм, не менше 97%
Рівень рН >12
Пропорція змішування  близько 0,25±0,05л води на 1кг суміші
Термін придатності   з моменту замішування  не менше 60хв
Морозостійкість не менше F50
Міцність зчеплення з основою після: витримування в повітряно-сухих умовах, МПа не менше 0,8МПа
  навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, МПа, не менше 0,5МПа
  температурного впливу(+70 0 С ), МПа,  не менше 0,5МПа
Температурний інтервал використання суміші     від +5°С до+30°С. оптимальний від+15°Сдо+20°С
Розшивка не раніше 24 годин.
Витрати:  Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших розміру плитки та ширини шва
Розміри плитки менше 5 х 5  - 1,8 кг/м 2; від 5 х 5   -  2,4 кг/м 2; від 10 х 10 - 3,6 кг/м 2; 
  від 20 х 20  -  4,8 кг/м 2; від 30 х 30 -  6 кг/м 2; від 40 х 40  -  7,2 кг/м 2

*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
Температура експлуатації затверділого розчину від-30°С до +70°С 
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати  виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не 
більше 60% і температурі від 0°Сдо +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань  
при температурі 20°С і відносній вологості 60%

Технические	данные
Внешний вид  однородная сыпучая масса без посторонних примесей
Цвет   белый с оттенком
Фракция 0-0,8 мм , не менее 97 %
Уровень рН > 12
Пропорция смешивания около 0,25 ± 0,05 л воды на 1 кг смеси
срок годности с момента смешивания не менее 60мин
Морозостойкость  не менее F50
Прочность сцепления с основанием после :
 Выдерживания в воздушно - сухих условиях , МПа не менее 0,8 МПа
 Попеременного замораживания и оттаивания , 50 циклов , МПа , не менее 0,5 МПа
 Температурного воздействия ( +700 С ) , МПа , не менее 0,5 МПа
температурный интервал использования смеси от +5 ° С до +30 ° С, оптимальный от +15 ° С до +20 ° С
Расшивка не ранее 24 часов.
Расходы : Ориентировочный расход * сухой смеси для распространенных размеров плитки и ширины шва
Размеры плитки менее 5 х 5 - 1,8 кг / м2, от 5 х 5 - 2,4 кг / м 2, от 10 х 10 - 3,6 кг / м 2, от 20 х 20 - 4,8 кг /м 2,
  от 30 х 30 - 6 кг /м 2, от 40 х 40 - 7,2 кг / м 2

 * Расход смеси зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Температура эксплуатации затвердевшего раствора -30 ° С до +70 ° С
Сроки и условия хранения 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной упаковке при относительной 
влажности не более 60 % и температуре от 0 ° С до +30 ° С
Технические характеристики приведении для стандартных испытаний 
при температуре 20 ° С и относительной влажности 60 %

Клейова	суміш	для	мармуру
Морозостійка
Вологостійка
Підвищена	адгезія	до	основи
Еластична
Екологічно	чиста
Економічна
Зручна	у	застосуванні



17

Застосування
Клейова суміш для мармуру КМ-115 використовується для приклеювання мармуру, натурального каменю світлих порід, 
мозаїки в т.ч. скляної на гігроскопічну основу, що не деформується (бетонна, цементна, цегляна, цементно-вапняна та ін.), а 
також для складних основ (наприклад, для приклеювання плитки на гіпсокартон). Можливе використання для приклеювання 
оздоблювальних матеріалів на стару плитку.  

Склад
Основне в’яжуче - цемент/ Мінеральні наповнювачі/ Спеціальні добавки (модифікатори)

Приготування
Клейова суміш для мармуру КМ-115  змішати з чистою водою, відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи 
однорідної маси без грудок. Розчин необхідно залишити для „визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. 
Суміш використати протягом 60 хвилин. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання	робіт
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа, на яку наноситься розчин, повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки 
будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЕС-7 та витримані не менше 
4 годин.  Маленькі нерівності поверхні попередньо вирівняти, наприклад, цим же клеєм, Великі нерівності на підлогах 
вирівняти наливною підлогою ПР-1 або наливною стяжкою СН-2. Гладкі поверхні (наприклад, бетонні та ін.) для покращення 
адгезії - зшершавити. При роботі з плитами з мармуру, природним каменем або мозаїчною плиткою готовий клеючий розчин 
наноситься на основу металічним шпателем з квадратними зубцями відповідного розміру 
(рекомендуємо для плитки від 5х5см до 10х10см – зубці висотою 3мм, 
при розмірах 15х15см – 6мм, при розмірах  30х30см – 8мм, 
при розмірах 45х45см – 10мм і при розмірах 50÷50см – 12мм, 
але врахувати рельєф реверса плитки та нерівності основи). Плити вкладаються на нанесений розчин та притискаються. Тільки 
в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. Плити не потребують попереднього замочування. Не 
рекомендуємо класти плити „на стик”. Мінімальна ширина шва повинна бути не менше 2мм. При нормальних температурних 
умовах (температура +20°С та відносній вологості 60%) плити необхідно викласти на основу з розчином не пізніше 20 хвилин 
після нанесення. В літній період та в вітряну погоду час викладання матеріалу на розчин скорочується до 10 хвилин. Після 
викладання оздоблювального матеріалу на основу з розчином, його положення можливо коригувати  протягом 10хвилин.
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.   
	 	 	 Увага: невиконання данної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може 
призвести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

 Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води клеюча суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99, СанПиН4360-88

Применение
  Клеевая смесь для мрамора КМ -115 используется для приклеивания мрамора , натурального камня светлых пород , мозаики 
в т.ч. стеклянной на гигроскопическую основу, не деформируется (бетонная , цементная , кирпичная , гипсовая и др. . ), а также 
для сложных оснований ( например , для приклеивания плитки на гипсокартон ) . Возможно использование для приклеивания 
отделочных материалов на старую плитку.

Состав
Основное вяжущее - цемент. Минеральные наполнители. Специальные добавки ( модификаторы)

Приготовление
Клеевая смесь для мрамора КМ -115 смешать с чистой водой , согласно пропорции , указанной в технических данных , до 
появления однородной массы без комков. Раствор необходимо оставить для “ вызревания “ на 5 минут и перемешать перед 
использованием . Смесь использовать в течение 60 минут.
В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами.

Выполнение	работ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6 -22 -2001.
Основа , на которую наносится раствор , должна быть очищена от слабительных адгезию веществ ( жирные пятна , пыль , 
остатки строительных растворов и т.д.). Сильно поглощающие поверхности должны быть обработаны грунтовкой ЕС -7 и 
выдержаны не менее 4 часов. Маленькие неровности поверхности предварительно выровнять , например , этим же клеем 
, Большие неровности на полах выровнять наливными полами ПР -1 или наливной стяжкой СН -2. Гладкие поверхности 
(например , бетонные и др. . ) Для улучшения адгезии сделать насечки (борозды) .
При работе с плитами из мрамора , природным камнем или мозаичной плиткой готов клеящий раствор наносится на основание 
металлическим шпателем с квадратными зубцами соответствующего размера (рекомендуем для плитки от 5 ÷ 5см до 10 ÷ 
10см - зубцы высотой 3мм , при размерах 15х15см - 6мм , при размерах 30х30см - 8мм , при размерах 45х45см - 10мм и при 
размерах 50 ÷ 50см - 12мм , но учесть рельеф реверса плитки и неровности основания ) . Плиты укладываются на нанесенный 
раствор и прижимаются . Только вязкопластичное состояние клеящей массы способен обеспечить хорошую адгезию . Плиты 
не требуют предварительного замачивания . Не рекомендуем класть плиты “ на стык “ . Минимальная ширина шва должна 
быть не менее 2мм . При нормальных температурных условиях (температура +20 ° С и относительной влажности 60 %) плиты 
необходимо выложить на основу с раствором не позднее 20 минут после нанесения. В летний период и в ветреную погоду 
время изложения материала на раствор сокращается до 10 минут. После преподавания отделочного материала на основание 
с раствором , его положение может корректировать в течение 10 минут .
   При выполнении работ руководствоваться строительными нормами , правилами и требованиями данной инструкции .
	 	 	 Внимание	 : невыполнение данной инструкции , передозировка воды , и работ вне температурным интервалом может 
привести к ухудшению физико -механических свойств затвердевшего раствора.

 Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо соблюдать правила по технике безопасности , 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды клеящая смесь , имеющая в составе цемент , дает щелочную 
среду. В случае попадания растворной смеси в глаза , их необходимо промыть чистой водой или 1 % раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованный смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ГСанПИН 2.2.7.029-99 , СанПиН4360 -88
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МП-2

Технічні	данні
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір сірий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Фракція 0-1,25 мм: не менше 97%;
Термін придатності з моменту замішування: не менше 120хв;
Адгезія до бетону: не менше 0,2 МПа;
Міцність на стиск через 28 діб: не менше 5,0МПа;
Товщина нанесення: від 4 до 10мм;
Температурний інтервал використання від +5°С до +30°С оптимальний від+15°С до+20°С;
Морозостійкість: не менше F50;
Витрати від 30кг суміші на 1м2 при товщині шва до 10мм; 
Для отримання 1м2 розчину необхідно 1,6-2,0т сухої суміші;
Температура експлуатації затверділого розчину від -30°С до +70°С;
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не 
більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;.
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі 20°С і відносній вологості 60%;

Технические	даные
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей; 
Цвет серый с оттенком;
Содержимое влаги не больше 0,5%; 
Фракция 0-1,25 мм, не менее 97%;
Срок пригодности с момента замеса: не меньше 120мин;
Адгезия к бетону: не менее 0,2 МПа; 
Прочность на сжатие через 28 суток: не меньше 5,0МПа; 
Толщина нанесени: от 4 до 10мм;
Температурный интервал использования от +5°С к +30°С оптимальный вид+15°С до+20°С;
Морозоустойчивость: не меньше F50; 
Расход от 30кг смеси на 1м2 при толщине шва к 10мм;
Для получения 1м2 раствору необходимо 1,6-2,0т сухой смеси; 
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от -30°С к +70°С;
Сроки и условия хранения  12 месяцев из даты изготовления в оригинальной упаковке при относительной 
влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С;. 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и относительной 
влажности 60%;

Клей	для	монтажу	піноблоків
Попереджає	утворення	“містків	
холоду”
Зменшує	тепловтрати	
Морозостійкий
Вологостійкий
Добра	адгезія	до	основи
Економічний
Зручний	у	застосуванні
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Призначення
Клеюча суміш для виконання зовнішніх та внутрішніх кладочних робіт (монтажу піноблоків, газоблоків, силікатних блоків, 
виробів з легких бетонів та аналогічних матеріалів). Застосовується для улаштування теплоізоляційних блоків на бетонні та 
цегляні основи. Можливе використання для оштукатурення поверхонь пористих блоків всередині будівлі. За рахунок високої 
адгезії до основи забезпечує монолітність та високу міцність всієї конструкції.

Склад
Цемент 500. Мінеральні наповнювачі, полімерні добавки;

Приготування
В процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суміш для мурування МП -2 змішати з чистою водою 
кімнатної температури  відповідно до пропорції близько 0,22±0,05л води на 1 кг (5,50л-6,75л на 1 мішок). Суміш залишити для 
„визрівання” на 5хв. і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати протягом 120хв. 

Виконання	робіт
Роботи необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001 та вимог даної інструкції. Виконуються 
мурувальні роботи на основі, яка витримана до припинення механічних деформацій (28 діб для цементно-піщаного розчину та 90 
діб для бетону).   Основа, на яку викладається розчин, та поверхні будівельних виробів, повинні бути очищені від послаблюючих 
адгезію речовин (масні плями, порох, залишки будівельних розчинів, тощо). При виконанні робіт готову будівельну суміш нанести 
кельмою на поверхню, що викладається, та розрівняти зубчастим шпателем. Зверху кладуть блок та легким постукуванням за 
допомогою гумового молотка по верхній та боковій поверхнях встановлюють його в проектне положення протягом 3хв. Величина 
зубців шпателя залежить від нерівності поверхонь блоків і може змінюватися від 4 до 10мм. Залишки розчину, що виступили, 
знімають і використовують для повторної кладки або розшивки швів. Вертикальні та горизонтальні шви заповнюються цим же 
розчином. При виконанні робіт в жарку пору року (поверхня цегли від + 25 0 С і вище) цеглу необхідно зволожити без отримання 
суцільної водяної плівки. Забороняється використовувати розчинну суміш, що втратила рухливість (випаровування води, 
часткове тужавіння, замерзання, тощо). 
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99,СанПиН4360-88.                        

Применение	
Клеющая смесь для выполнения внешних и внутренних кладочных работ (монтажа пеноблоков, газоблоков, силикатных блоков, 
изделий из легких бетонов и аналогичных материалов). Применяется для кладки теплоизоляционных блоков на бетонные и 
кирпичные основания. Возможно использовать  для нанесения штукатурки  на поверхности пористых блоков внутри здания. 
За счет высокой адгезии к основе обеспечивает монолитность и высокую прочность всей конструкции.

Приготовление
 В процессе приготовления использовать чистую тару и инструменты. Смесь МП-2 смешать с чистой водой соответственно 
пропорции: 0,22±0,05л воды на 1 кг (5,50л-6,75 на 1 мешок 25кг). перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. Приготовленную смесь использовать 
в течение 120мин.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и требований даной 
инструкции.
Выполняются кладочные работы на основе, которая выдержана до прекращения механических деформаций (28 суток для 
цементно-песчаного раствора и 90 суток для бетона).  Основа, на которую наносится раствор, должна  быть, очищенная от 
веществ, которые ухудшают адгезию к поверхности(жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное). 
При выполнении работ готовую строительную смесь нанести кельмой на поверхность, которая выкладывается, и разровнять 
зубчатым шпателем. Сверху кладут блок и легким постукиванием с помощью резинового молотка по верхней и боковой 
поверхностям устанавливают его в проэктное положение в течение 3мин.  Величина зубцов шпателя зависит от неровности 
поверхностей блоков и может изменяться от 4 к 10мм. Остатки раствора, которые выступили, снимают и используют для 
повторной кладки или расшивания швов. Вертикальные и горизонтальные швы заполняются этим же раствором. Запрещается 
использовать растворимую смесь, которая потеряла подвижность (испарение воды, частичное отвердение, замерзание, и 
тому подобное).
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора. 

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором 
борной кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и 
инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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СТ-1

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки, поліпропіленові волокна;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;   Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 60 хв;  Адгезія до бетону: 0,5 МПа;
Товщина шару нанесення:  від 20 мм до 100 мм 
мінімальна товщина нанесення для плаваючих стяжок 35мм);
Час можливого технологічного пересування: через 24 год;
Викладання плитки: через 72 год;
Улаштування покриттів на водній основі: через 72 год, на органічних розчинниках:  через 7 діб;
Температурний інтервал використання: від +5°С до+30°С, оптимальний +15°С+20°С;
Витрати: приблизно 2,0 кг/м2/мм;
Міцність на стиск у віці 28 діб: не менше 20 МПа;
Температура експлуатації затверділого розчину: від -40°С до +60°С; 
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  вологості не 
більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки, волокна полипропиленовые;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком;    Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 60 хв;   Адгезия к бетону: 0,5 МПа ;
Толщина слоя нанесения: от 20 мм до 100 мм (минимальная толщина нанесения для плавающих стяжек 35мм);
Время возможного технологического передвижения: через 24 час ;
Укладка плитки: через 72 час; 
Укладка покрытий на водной основе: через 72 часов, на органических рас творителях:  через 7 суток; 
Температурный интервал использования: от +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
Расход: приблизительно 2,0 кг/м2/мм;  
Прочность на сжимание в возрасте 28 суток: не менее 20 МПа;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от 0°С к +60°С;
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при соответствующей  
влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  соответствующей  
влажности 60%

Стяжка	для	підлоги	
(армована)
Вологостійка
Висока	адгезія	до	основи
Армована	спеціальними	волокнами
Висока	зносостійкість
Тріщиностійка
Економічна
Екологічно	чиста



21

Призначення
Стяжка застосовується для вирівнювання гідрофільних несучих основ, стійких до деформацій. СТ-1 вкладаеться поверх основи 
з метою отримання близької до заданого рівня поверхні з високим ступенем рівності. Ефективна для облаштування підлог з 
підігрівом та плаваючих стяжок. Застосовується для ручного та механічного нанесення зовні та всередині приміщень.

Приготування
 У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами; Суху суміш змішати з чистою водою, відповідно до 
пропорції   0,20-0,28 л на 1 кг суміші або 5,0-7,0 на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси, без грудок. Кількість води 
для замішування залежить від способу нанесення ручним чи механічним. Розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 
хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати протягом 60 хвилин 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. В приміщенні, де проводяться роботи з приготовленим розчином, на період заливання та тужавіння 
матеріалу запобігати надмірному випаровуванню та видаленню води з розчину (закрити вікна та двері, вимкнути нагріваючі 
пристрої). Тріщини в основі розширюються, ґрунтуються ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн та заповнюються самоналивною стяжкою 
або стяжкою СТ-1. Нерівності більше 10мм вирівнюються СТ-1 або  наливною стяжкою за 72 години до початку виконання робіт.  
Основа на яку наноситься розчин повинна бути  сухою та міцною, очищеною від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, 
пил, залишки будівельних розчинів, тощо) і поґрунтована ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн за 4 години до початку робіт. Викладання 
стяжки необхідно проводити врахувавши, що для досягнення необхідного результату потрібно створити компенсаційні шви 
як в місцях примикання розчину до стіни, так і в суцільній масі через кожні 1,5-2м. Зазвичай, це досягається за допомогою 
тимчасових «маячних» рейок, які спочатку служать як направляючі для вирівнювання основи, а після їх видалення з розчину 
якраз і створюють проміжок між окремими смугами стяжки. Після висихання розчину і закінчення його деформаційного руху 
необхідно заповнити деформаційні шви СТ-1. Якщо будинок, в якому виконується стяжка, новий і кінцева усадка будинку ще 
не закінчилася, бажано залишити пристінні компенсаційні шви, помістивши в них будь-який пружній матеріал (наприклад, 
пінопласт або вспінений поліетилен) і заповнити цією ж стяжкою. Готову суміш вилити на підготовлену поверхню і розрівняти 
за допомогою гумової мірної планки чи іншими засобами(правилом).
	Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх 
необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш 
та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Стяжка самоналивная применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в середине 
помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания полов 
разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического нанесения.

Приготовление
 Сухую смесь смешать с чистой водой, в соответствии с пропорцией   0,20-0,28 л на 1 кг смеси или 5,0-7,0 на 1 мешок (25кг) 
и перемешать до однородной массы, без комков. Количество воды для замеса зависит от способа нанесения ручным или 
механическим. 

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и даной инструкции. 
В помещении, где проводятся работы с приготовленным раствором, на период заливания и отвердения материала 
предотвращать избыточное испарение и удаление воды из раствора (закрыть окна и двери, отключить нагревательные 
приборы). Основа, на которую наносится раствор, должна быть  сухой и крепкой, очищенная от веществ (жирные пятна, 
пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное) которые ухудшают адгезию к основе. Основание прогрунтовать  
грунтовкой ЕС-7 Профлайн за 4 часа до начала работ.  Трещины в основе расширяются, обробатываются грунтовкой ЕС-7 
Профлайн и заполняются самоналивной стяжкой или стяжкой СТ-1.  Неравенства больше 10мм выравниваются СТ-1 или   
наливной стяжкой за 72 часа до начала выполнения работ. Преподавание стяжки необходимо проводить учитывая, что для 
достижения необходимого результата нужно создать компенсационные швы, как в местах примыкания раствора к стене, 
так и в сплошной массе через каждые 1,5-2м. Обычно, это достигается с помощью временных «маячных» реек, которые 
сначала служат как направляющие для выравнивания основы, а после их удаления из раствора как раз и создают промежуток 
между отдельными полосами стяжки. После высыхания раствора и окончания его деформации необходимо заполнить 
деформационные швы СТ1. Если дом, в котором выполняется стяжка, новый и конечная усадка дома еще не закончилась, 
желательно оставить пристенные компенсационные швы, поместив в них любой упругий материал (например, пенопласт или 
вспинений полиэтилен) и заполнить этой же стяжкой. Готовую смесь вылить на подготовленную поверхность и разровнять с 
помощью резиновой мерной планки или другими средствами(правилом).
Внимание:	 невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.  

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную 
среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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СН-2

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки, поліпропіленові волокна;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;   Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 20 хв;  Адгезія до бетону: 0,2 МПа;
Товщина шару нанесення:  від 5 до 50 мм;
Час можливого технологічного пересування: через 24 год;
Викладання плитки: через 72 год;
Улаштування покриттів на водній основі: через 72 год, на органічних розчинниках:  через 7 діб;
Температурний інтервал використання від +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
Витрати: приблизно 1,8 кг/м2/мм;
Міцність на стиск у віці 28 діб: не менше 15 МПа;
Температура експлуатації затверділого розчину: від -40°С до +60°С; 
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки, волокна полипропиленовые;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком;    Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 20 хв;   Адгезия к бетону: 0,2 МПа ;
Толщина слоя нанесения: от 5 до 50 мм; 
Время возможного технологического передвижения: через 24 час ;
Укладка плитки: через 72 ч; 
Укладка покрытий на водной основе: через 72 год, на органических растворителях: через 7 суток; 
Температурный интервал использования: от +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
Расход: приблизительно 1,8 кг/м2/мм; 
Прочность на сжимание в возрасте 28 суток: не менее 15 МПа;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от -40°С к +60°С;
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.

Стяжка	наливна	для	підлоги	
(5-50мм)

Вологостійка
Висока	адгезія	до	основи
Добре	розтікається	по	поверхні
Армована	спеціальними	волокнами
Висока	зносостійкість
Економічна
Екологічно	чиста
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Призначення
Стяжка самоналивна застосовується для вирівнювання гідрофільних несучих основ, стійких до деформацій в середині 
приміщень. Вирівнюючий розчин дає гладку горизонтальну поверхню придатну для викладки підлог різноманітного роду 
(плитка керамічна, паркет, лінолеум та ін.). Застосовується для ручного та механічного нанесення.

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами; Суху суміш змішати з чистою водою, відповідно до 
необхідної консистенції   -  для текучої  0,18-0,19 л на 1 кг суміші або 4,5-4,75 на 1 мішок 25кг - з заповнювачем 0,17-0,18 л 
на 1 кг суміші або 4,25-4,5л на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси, без грудок. Розчин необхідно залишити для 
”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на протязі 20 хвилин 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції. Влаштування покриття підлоги ( товщина від 5 до 20 мм). В приміщенні, де проводяться роботи з 
приготовленим розчином, на період заливання та тужавіння матеріалу запобігати надмірному випаровуванню та видаленню 
води з розчину (закрити вікна та двері). Основа на яку наноситься розчин повинна бути  сухою та міцною, очищеною від 
послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо) і поґрунтована ґрунтовкою ЕС-7 
Профлайн за 4 години до початку робіт. Тріщини в основі розширюються, ґрунтуються ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн та 
заповнюються самоналивною стяжкою або стяжкою «СТ-1». Нерівності більше 10мм вирівнюються СТ-1 або цією ж наливною 
стяжкою за 72 години до початку виконання робіт.  На основі, або на стяжці, яка має деформаційні шви, необхідно при заливанні 
стяжки самоналивної провести їх дублювання. На площах більше 30м2 необхідно обов’язково влаштовувати деформаційні 
шви, як по периметру площі, так і по стяжці. Готову суміш вилити на підготовлену поверхню і розрівняти за допомогою гумової 
мірної планки чи іншими засобами (правилом). Після нанесення само наливної стяжки негайно провести повітревидалення 
спеціальним шипованим валиком. 
Влаштування	покриття	підлоги	(	товщина	від	20	до	50	мм)
1 мішок (25 кг) стяжки самоналивної перемішати з заповнювачем крупністю від 0 до 8 мм, в розрахунку 2 частини суміші стяжки 
самоналивної та 1 частини заповнювача. В приміщенні, де проводяться роботи з приготовленим розчином, на період заливання 
та тужавіння матеріалу запобігати надмірному випаровуванню та видаленню води з розчину (закрити вікна та двері). Основа, 
на яку наноситься розчин, повинна бути  сухою та міцною, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, 
залишки будівельних розчинів, тощо) і поґрунтована ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн за 4 години до початку робіт. Тріщини в основі 
розширюються, ґрунтуються ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн та заповнюються самоналивною стяжкою. Нерівності більше 10мм 
вирівнюються СТ-1 або цією ж наливною стяжкою за 72 години до початку виконання робіт. На основі, або на стяжці, яка має 
деформаційні шви, необхідно при заливанні стяжки самоналивної провести їх дублювання. На площах більше 30м2 необхідно 
обов’язково влаштовувати деформаційні шви, як по периметру площі, так і по стяжці. Готову суміш вилити на підготовлену 
поверхню і розрівняти за допомогою гумової мірної планки чи іншими засобами(правилом).
		Увага:	невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води суміш що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх 
необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш 
та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Стяжка самоналивная применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в середине 
помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания полов 
разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического нанесения.

Приготовление
Сухую смесь смешать с чистой водой в соответствии с необходимой консистенцией   -для текучей  0,18-0,19 л на 1 кг смеси 
или 4,5-4,75 на 1 мешок 25кг – при применении с заполнителем 0,17-0,18 л на 1 кг смеси или 4,25-4,5л на 1 мешок 25 кг  и 
перемешать до однородной маси, без комков.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и даной инструкции.
Устройство покрытия пола ( толщина от 5 до 20 мм). В помещении, где проводятся работы с приготовленным раствором, 
на период заливания и отвердения материала предотвращать избыточное испарение и удаление воды из раствора (закрыть 
окна и двери). Основа, на которую наносится раствор, должна быть  сухой и крепкой, очищенная от веществ (жирные пятна, 
пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное) которые ухудшают адгезию к основе. Основание прогрунтовать  
грунтовкой ЕС-7 Профлайн за 4 часа до начала работ.  Трещины в основе расширяются, обробатываются грунтовкой ЕС-7 
Профлайн и заполняются самоналивной стяжкой или стяжкой «СТ-1»  Неравенства больше 10мм выравниваются стяжкой 
«СТ-1»  или этой же наливной стяжкой  за 72 часа до начала выполнения работ. Готовую смесь вылить на подготовленную 
поверхность и разровнять с помощью резиновой мерной планки или другими средствами (правилом). 
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.  

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды смесь которая имеет в составе цемент, дает щелочную 
среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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Пр-1

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки, поліпропіленові волокна;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;   Вміст вологи: не більше 0,5%;
Термін придатності: не менше 20 хв;  Адгезія до бетону: 0,5 МПа;
Товщина шару нанесення: від 2 до 20 мм; Рухливість: 17 ± 0,5 см;
Розтічність: не менше 20см;
Час можливого технологічного пересування: через 8 год;
Викладання плитки: через 72 год;
Улаштування покриттів на водній основі: через 72 год, на органічних розчинниках:  через 7 діб;
Температурний інтервал використання: від +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
Витрати: приблизно 1,6 кг/м2/мм;
Міцність на стиск у віці 28 діб: не менше 15 МПа;
Температура експлуатації затверділого розчину:  від 0°С до +60°С; 
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  вологості не 
більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки, волокна полипропиленовые;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком;    Содержание влаги: не больше 0,5%;
Срок пригодности: не менее 20 хв;   Адгезия к бетону: 0,5 МПа ;
Толщина слоя нанесения:  от 2 до 20 мм;  Подвижность: 17 ± 0,5 см 
Растикаемость: не меньше 20см;
Время возможного технологического передвижения: через 8 час ;
Укладка плитки: через 72 час; 
Укладивание покрытий на водной основе: через 72 год, на органических рас творителях:  через 7 суток;
Температурный интервал использования: от +5°С до+30°С,оптимальний +15°С+20°С;
Расход: приблизительно 1,6 кг/м2/мм; 
Прочность на сжимание в возрасте 28 суток: не менее 15 МПа;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора  от 0°С к +60°С;
Сроки и условия хранения  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке присоответствующей  
влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  соответствующей  
влажности 60%

Суміш	для	підлоги	
самовирівнююча	2-20мм		
Вологостійка
Висока	адгезія	до	основи
Добре	розтікається	по	поверхні
Армована	спеціальними	волокнами
Висока	зносостійкість
Економічна
Екологічно	чиста
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Призначення
Самовирівнюючий розчин ПР-1 застосовується для вирівнювання гідрофільних несучих основ, стійких до деформацій. 
Вирівнюючий розчин дає гладку горизонтальну поверхню, придатну для викладки підлог різноманітного роду (плитка керамічна, 
паркет, лінолеум, ламінат та ін.) Застосовується для ручного та механічного нанесення.

Приготування
 У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами; Суху суміш ПР-1 змішати з чистою водою, відповідно 
до пропорції  0,28±0,05л на 1 кг суміші або 7,0-8,25 на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси, без грудок. Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на 
протязі 20 хвилин 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 
та вимогами даної інструкції. В приміщенні, де проводяться роботи з приготовленим розчином, на період заливання та 
тужавіння матеріалу запобігати надмірному випаровуванню та видаленню води з розчину (закрити вікна та двері). Основа, 
на яку наноситься розчин, повинна бути  сухою та міцною, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, 
залишки будівельних розчинів, тощо) і поґрунтована ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн за 4 години до початку робіт. Тріщини в 
основі розширюються, ґрунтуються ґрунтовкою ЕС-7 Профлайн та заповнюються самоналивною стяжкою, або сумішшю СТ-1. 
Нерівності більше 10мм вирівнюються СТ-1 або наливною стяжкою за 72 години до початку виконання робіт. На основі, або на 
стяжці, яка має деформаційні шви, необхідно при заливанні ПР-1 провести їх дублювання. На площах більше 30м2 необхідно 
обов’язково влаштовувати деформаційні шви по периметру площі. Готову суміш вилити на підготовлену поверхню і розрівняти 
за допомогою гумової мірної планки чи іншими засобами (правилом). Після нанесення само наливної суміші негайно провести 
повітревидалення спеціальним шипованим валиком.
Увага:	невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи 
та очі. 
При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі їх 
необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш 
та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88

Применение
Самоналивной раствор Пр-1 применяется для выравнивания гидрофильных несущих основ, стойких к деформациям в 
середине помещений. Выравнивающий раствор дает гладкую горизонтальную поверхность пригодную для выкладывания 
полов разнообразного рода (плитка керамическая, паркет, линолеум и т.д.). Применяется для ручного и механического 
нанесения.

Приготовление
Сухую смесь смешать с чистой водой в соответствии с необходимой 0,28±0,05 л на 1 кг смеси или 7,0-8,25л на 1 мешок (25кг) 
и перемешать до однородной массы, без комков.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и требований даной 
инструкции.
В помещении, где проводятся работы с приготовленным раствором, на период заливания и отвердения материала 
предотвращать избыточное испарение и удаление воды из раствора (закрыть окна и двери). Основа, на которую наносится 
раствор, должна быть  сухой и крепкой, очищенная от веществ (жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому 
подобное) которые ухудшают адгезию к основе. Основание прогрунтовать  грунтовкой ЕС-7 Профлайн за 4 часа до начала 
работ.  Трещины в основе расширяются, обробатываются грунтовкой ЕС-7 Профлайн и заполняются самоналивной стяжкой 
или смессю СТ-1. Неравенства больше 10мм выравниваются СТ-1 или  наливной стяжкой за 72 часа до начала выполнения 
работ. На основе, или на стяжке, которая имеет деформационные швы, необходимо при заливании ПР-1 самоналивной 
провести их дублирование. На площадях больше 30м2 необходимо обязательно устраивать деформационные швы по 
периметру площади. Готовую смесь вылить на подготовленную поверхность и разровнять с помощью резиновой мерной 
планки или другими средствами(правилом). После нанесения самоналивной смеси ПР-1 немедленно провести удаление 
пузырьков воздуха специальным шипованим валиком.
Внимание:	 невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.  

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил из техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды смесь, которая имеет в составе цемент, дает щелочную 
среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором борной 
кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 
утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88
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ШТ-3

Технічні	дані
Зовнішній вигляд : однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Колір:                                          сірий з відтіннком
Витрата води для приготування розчинової суміші: 0,22±0,05 л води на 1 кг сухої суміші
Час використання розчинової суміші:   не менше 60 хвилин
Межа міцності (через 28 діб) на:
 розтяг при згині: не менше 1,2 МПа
 стиск: не менше 2,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Витрата* сухої суміші: приблизно 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини шару
 *Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
Температура експлуатації затверділого розчину: від-30°С до +60°С 
Температура застосування розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Терміни та умови зберігання:  6 місяців з дати  виготовлення в оригінальній упаковці при 
відповідній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань 
при температурі 20°С і відповідній вологості 60%

Технические	данные
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей
Цвет: серый с видтиннком
расход воды для приготовления растворной смеси: 0,22 ± 0,05 л воды на 1 кг сухой смеси
время использования растворной смеси : не менее 60 минут
Предел прочности ( через 28 суток) на :
 Растяжение при изгибе : не менее 1,2 МПа
 Сжатие : не менее 2,5 МПа
Морозостойкость : не менее 50 циклов
Расход * сухой смеси: около 1,3 кг /м2 ÷на 1 мм толщины слоя
 * Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.
Температура эксплуатации затвердевшего раствора -30 ° С до +60 ° С
Температура применения растворной смеси: от +5 ° C до +30 ° C
Сроки и условия хранения 6 месяцев с даты изготовления в оригинальной упаковке при
соответствующей влажности не более 60 % и температуре от 0 ° С до +30 ° С
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20 ° С и 
соответствующей влажности 60 %

Штукатурка	для	
ніздрюватих	бетонів	
Морозостійка
Вологостійка	
Висока	паропроникність
Має	теплоізоляційні	властивості
Економічна
Зручна	у	застосуванні
Екологічно	чиста
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Застосування
Суміш ШТ-3 призначена для оштукатурення основ із ніздрюватих бетонних блоків (пінобетону, газобетону) Ефективна при 
ремонті тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів на поверхн і цих основ. Товщина шару за одне нанесення – від 3 до 30 мм. 
Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад
Цемент. Мінеральні наповнювачі та заповнювачі. Полімерні добавки.

Приготування
Суміш ШТ-3 змішати з чистою водою, відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних,  до отримання однорідної маси без 
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Кількість води може регулюватися в залежності від типу 
виконуваних робіт.  Розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену 
суміш використати на протязі 1 години. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання	робіт
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа, на яку наноситься розчин, повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки 
будівельних розчинів, тощо). Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЕС-7 та витримані не меньше 4 годин. 
Перед нанесенням штукатурки основу слід зволожити 2–3 рази. Суміш ШТ-3 слід наносити за допомогою шпателя, терки або 
напівтерка з нержавіючої сталі. Cуміш може бути нанесена механічним способом за умови правильного підбору співвідношення 
води та суміші, що регламентується технічними параметрами обладнання. Суміш ШТ-3 слід наносити на поверхню до необхідної 
товщини. Максимальна товщина вирівнювального або штукатурного шару не повинна перевищувати 30 мм. Для отримання 
рівних поверхонь під фарбування штукатурку в момент її початкового тужавіння (від 5 до 30 хвилину залежності від температури 
та умов застосування) необхідно ретельно затерти за допомогою пластикової терки.Після затирання поверхня не шліфується.  
За нормальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C, відносна вологість повітря 55 ± 5%) і достатньої вентиляції фарбувати 
фасад можна вже через 7 діб, а всередині приміщення (за тих же умов і достатньої вентиляції) шпаклювати поверхню можна 
вже через 3 доби. При підвищеному випаровуванні води (теплі сухі умови, особливо ззовні, на протягах, при шарах до 10 мм) 
для забезпечення нормальних умов твердіння зберігати вологою поверхню штукатурки протягом 24 годин (зволоження, закриття 
плівкою і т.п.) При виконанні робіт керуватися будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.
			Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. 
При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх 
необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. 
Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99,СанПиН4360-88

Применение
Смесь ШТ - 3 предназначена для оштукатуривания оснований из ячеистых бетонных блоков ( пенобетона , газобетона) Эффективна 
при ремонте трещин , раковин , выемок и других дефектов на поверхности и этих основ . Толщина слоя за одно нанесение - от 3 
до 30 мм. Используется для наружных и внутренних работ .

Состав
Цемент . Минеральные наполнители и заполнители . Полимерные добавки.

Приготовление
Смесь ШТ -3 смешать с чистой водой , согласно пропорции , указанной в технических данных , до получения однородной массы 
без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Количество воды может регулироваться в зависимости 
от типа выполняемых работ . Раствор необходимо оставить для “ вызревания “ на 5 минут и перемешать перед использованием . 
Приготовленную смесь использовать в течение 1 часа. В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами.

Выполнение	работ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6 -22 -2001. Основа , на которую наносится раствор 
, должна быть очищена от слабительных адгезию веществ ( жирные пятна , пыль , остатки строительных растворов и т.д.). Сильно 
поглощающие поверхности должны быть обработаны грунтовкой ЕС -7 и выдержаны не менее 4 часов. Перед нанесением 
штукатурки основание следует увлажнить 2-3 раза. Смесь ШТ -3 следует наносить с помощью шпателя , терки или полутерка 
из нержавеющей стали. Cумиш может быть нанесена механическим способом при условии правильного подбора соотношения 
воды и смеси, регламентируется техническими параметрами оборудования. Смесь ШТ -3 следует наносить на поверхность 
до необходимой толщины. Максимальная толщина выравнивающего или штукатурного слоя не должна превышать 30 мм. Для 
получения ровных поверхностей под покраску штукатурку в момент ее начального схватывания (от 5 до 30 минуту зависимости от 
температуры и условий применения) необходимо тщательно затереть при помощи пластиковой терки.Писля затирки поверхность 
не шлифуется. При нормальных климатических условиях (температура +20 ± 2 ° C , относительная влажность воздуха 55 ± 5%) 
и достаточной вентиляции красить фасад можно уже через 7 суток , а внутри помещения ( при тех же условиях и достаточной 
вентиляции) шпаклевать поверхность можно уже через 3 суток.
При повышенном испарении воды (теплые сухие условия , особенно извне , на сквозняках , при слоях до 10 мм ) для обеспечения 
нормальных условий твердения хранить влажной поверхность штукатурки в течение 24 часов (увлажнение , закрытие пленкой и 
т.п. ) При выполнении работ руководствоваться строительными нормами , правилами и требованиями данной инструкции .
	Внимание	: невыполнение данной инструкции , передозировка воды , и работ вне температурным интервалом может привести 
к ухудшению физико -механических свойств затвердевшего раствора.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо соблюдать правила по технике безопасности 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка , имеющая в составе цемент , дает щелочную среду. 
В случае попадания растворной смеси в глаза , их необходимо промыть чистой водой или 1 % раствором борной кислоты и 
обратиться за помощью к врачу. Неиспользованный смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) утилизировать 
согласно ГСанПИН 2.2.7.029-99 , СанПиН4360 -88
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ШТ-2

Технічні	дані
Склад: Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки;
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок; 
Колір: сірий з відтінком;  Вміст вологи: не більше 0,5%;
Фракція наповнювача 0-0,8 мм: не менше 97%;
Товщина шару нанесення: 5-20мм, оптимальна товщина нанесення: 10-15мм;
Рівень рН  >12;            Рухливість: 6 ± 0,5 см;
Термін придатності: не менше 60хв;
Адгезія до бетону після витримування в повітряно-сухих умовах: не менше  0,3МПа;
Адгезія до бетону після навперемінного заморожування і відтавання: не менше 0,3 МПа;
Температурний інтервал використання:  від +5°С до+30°С(оптимальний від +15°С до +20°С);
Витрати: приблизно 1,6 кг/м2 /мм;;
Температура експлуатації затверділого розчину:  від-30°С до +60°С; 
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  вологості не 
більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній вологості 60%.

Технические	данные
Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком;   Содержание влаги: не больше 0,5%;
Фракция наполнителя 0-0,8 мм: не менее 97%;
Толщина шара нанесення: 5-20мм, оптимальная толщина нанесения: 10-15мм;
Уровень рН  >12;   Подвижность: 6 ± 0,5 см;
Срок пригодности: не меньше 60мин;
Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухих условиях: не меньше  0,3МПа;
Адгезия к бетону после попеременного замораживания и оттаивания: не менее 0,3 МПа;
Температурный интервал использования:  от +5°С до+30°С(оптимальный от +15°С к +20°С);
Расходы: приблизительно 1,6 кг/м2 /мм;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора: от-30°С к +60°С;
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при соответствующей  
влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  соответствующей  
влажности 60%.

Цементно-вапняна	
штукатурка

Морозостійка
Вологостійка
Економічна
Зручна	у	застосуванні
Екологічно	чиста
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Призначення
Спеціальна готова цементно-вапняна штукатурка ШТ-2 застосовується для штукатурення бетонних та цегляних поверхонь. 
Надає поверхням рівності, захищає конструкції від негативного впливу навколишнього середовища. Застосовується при 
зовнішніх та внутрішніх роботах.

Приготування
 У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами
 ШТ2 змішати з чистою водою відповідно пропорції, 0,22±0,05л на 1кг суміші, або 5,5-6,75л на 1 мішок (25кг)  і перемішати до 
однорідної маси, без грудок. Розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. 
Приготовлену суміш використати на протязі 60 хвилин.

Виконання	робіт
Роботи необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001
Основа, на яку наноситься розчин повина бути, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масляні плями, пил, залишки 
будівельних розчинів, тощо).  Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою та витримані не менше 4 годин. 
При необхідності суха і адсорбуюча поверхня зволожується водою. Великі заглибини попередньо вирівнюються цією ж 
штукатуркою. При нанесенні товщиною більше 15 мм рекомендується проводити вирівнювання в декілька шарів.  Кожен 
наступний шар ШТ-2 наноситься після висихання попереднього. Штукатурку наносять механічним шляхом або вручну 
накладають на попередньо підготовлену поверхню знизу вверх. ШТ-2 вирівнюють і пресують стальною лінійкою (правилом) 
в горизонтальному напрямку.  При підвищеному випаровуванні води (теплі сухі умови, особливо ззовні, на протягах, при 
шарах до 10 мм) для забезпечення нормальних умов твердіння, зберігати вологою поверхню штукатурки протягом 24 годин 
(зволоження, закриття плівкою і т.п.). Для покращення механічних властивостей в шарі матеріалу можливо використовувати 
сітку для армування, яка закріплюється до основи.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом ,може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99,СанПиН4360-88

Применение
Специальная готова цементно-известковая штукатурка ШТ-2 применяется для штукатурения бетонных и кирпичных 
поверхностей. Делает поверхности ровными, защищает конструкции от негативного влияния окружающей среды. Применяется 
при внешних и внутренних работах.

Приготовление
 В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами. ШТ-2 смешать с чистой водой соответственно к 
пропорции, 0,22±0,05л на 1кг смеси, або 5,5÷6,75л на 1 мешок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. Приготовленную смесь использовать 
в течение 60 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и тренований даной 
инструкции. Основа, на которую наносится раствор, должна  быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезию к 
поверхности(жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное). Сильно поглощающие поверхности 
должны быть обработаны грунтовкой и выдержаны не менее 4 часов. При необходимости сухая и адсорбирующая поверхность 
увлажняется водой. Большие углубления предварительно выравниваются этой же штукатуркой. При нанесении толщиной 
больше 15 мм рекомендуется проводить выравнивание в несколько слоев. Каждый следующий слой ШТ-2 наносится после 
высыхания предыдущего. Штукатурку наносят механическим путем или вручную наносят на предварительно подготовленную 
поверхность снизу вверх. ШТ-2 выравнивают и прессуют стальной линейкой(правилом) в горизонтальном направлении. При 
повышенном испарении воды (теплые сухие условия, особенно внешнее, на сквозняках, при слоях до 10 мм) для обеспечения 
нормальных условий отвердевания необходимо сохранить влажной поверхность штукатурки в течение 24 часов (увлажнение, 
закрытие пленкой, и тому подобное).  Для улучшения механических свойств в слое материала возможно использовать сетку 
для армирования, которая закрепляется к основе.
Внимание:	 невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.  

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором 
борной кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и 
инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99, СанПиН4360-88
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ШТ-4

Технічні	дані
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: білий з відтінком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;  Фракція наповнювача 0-2,5 мм: не менше 97%;
Товщина шару нанесення:  2,5мм;  Рівень рН  >12 ;      
Рухливість: 6 ± 0,5 см;   Термін придатності: не менше 60хв;
Срок пригодности: не менше 60хв;
Адгезія до бетону після: витримування вповітряно-сухих умовах: не менше  0,5МПа;
Адгезія до бетону після:навперемінного заморожування і відтавання: не менше 0,5 МПа;
Температурний інтервал використання:  від +5°С до+30°С(оптимальний від +15°С до +20°С) ;
Витрати: приблизно 3,0 кг/м2;
Температура експлуатації затверділого розчину:  від-30°С до +60°С;
Терміни та умови зберігання: 12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%;

Технические	данные
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком ;   Содержание влаги: не больше 0,5%;
Фракция наполнителя: до 2,5 мм;  Толщина шара нанесення: 2,5мм;
Уровень рН  >12;    Подвижность: 6 ± 0,5 см;
Срок годности: не меньше 60мин;
Адгезия к бетону после: выдерживания в воздушно-сухих условиях не меньше  0,5МПа;
Адгезия к бетону после: попеременного замораживания и оттаивания не менее 0,5 МПа;
Температурный интервал использования: от +5°С до+30°С(оптимальный от +15°С к +20°С);
Расход: приблизительно 3,0 кг/м2;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора:  от-30°С к +60°С;
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С ;
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%.
                  

Декоративна	штукатурка		
шагрень	камінцева	
(«барашек»)
Морозостійкий
Вологостійкий
Економічний
Зручний	у	застосуванні
Екологічно	чистий
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Призначення
Суміш білого кольору призначена  для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фасадів будинків з метою 
отримання різноманітних рельєфних фактур. Розмір зерна 2,5мм. Застосовується при зовнішніх та внутрішніх роботах.

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно 
до пропорції, 0,20±0,05л на 1кг суміші, або 5,0÷6,75л на 1 мішок (25кг) і перемішати до однорідної маси без грудок. Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на 
протязі 60хвилин. 

Виконання	робіт
Роботи необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001 та вимог даної інструкції. Основа, на яку 
наноситься розчин повина бути, очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, 
тощо).  Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою ШТ-2. При влаштуванні системи 
утеплення фасадів декоративну штукатурку наносять на поверхню, яка попередньо була вирівняна розчином ЗК5 «Prof Line» . 
Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7»  та витримані не менше 4 годин перед початком робіт. 
Потім потрібно прогрунтувати поверхню фарбою-грунт та витримати не менше 2 годин перед початком робіт. Слабопоглинаючі 
поверхні обробляють фарбою-ґрунт і витримують не менше 2 годин перед початком робіт. Штукатурка наноситься на основу 
металічним шпателем або теркою шаром, який відповідає розміру зерна. Після нанесення штукатурки необхідно за допомогою 
пластикової терки почати формування бажаної фактури.    Виконувати роботи на одній поверхні слід безперервно, дотримуючись 
правил нанесення розчинів «мокре на мокре».  У випадку перерви в роботі необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де 
планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. Після чого стрічку одразу 
прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати тільки механічним шляхом.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. 
При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі їх 
необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш 
та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99,СанПиН4360-88

Применение
Смесь белого цвета предназначена  для высококачественной тонкослойной декоративной отделки фасадов домов с целью 
получения разнообразных рельефных фактур. Размер зерна 2,5мм. Применяется при внешних и внутренних работах.

Приготовление
 В процессе приготовления использовать чистую тару и инструмент. Сухую смесь  смешать с чистой водой соответственно к 
пропорции, 0,22±0,05л на 1кг смеси, або 5,5÷6,75л на 1 мешок(25кг) и перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. Приготовленную смесь использовать 
в течение 60 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 и тренований данной 
инструкции. Основа, на которую наносится раствор должна  быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезию к 
поверхности(жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное). Перед нанесением декоративной 
штукатурки поверхность необходимо выровнять штукатуркой ШТ-2. При устраивании системы утепления фасадов декоративную 
штукатурку наносят на поверхность, которая предварительно была выровнена раствором ЗК5 «Prof Line». Сильно поглощающие 
поверхности должны быть обработаны грунтовкой ЕС-7 «Prof Line»  и выдержаны не менее 4 часов до начала работ. Потом 
нужно прогрунтувати поверхность краской-грунт и выдержать не менее 2 часов перед началом работ. Слабопоглощающие 
поверхности обрабатывают краской-грунт и выдерживают не менее 2 часов перед началом работ. Штукатурка наносится на 
основу металлическим шпателем или теркой слоем, который отвечает размеру зерна. 
После нанесения штукатурки необходимо с помощью пластиковой терки начать формирование желаемой фактуры. Выполнять 
работы на одной поверхности след непрерывно, придерживаясь правил нанесения растворов „мокрое на мокрое”. В случае 
перерыва в работе необходимо приклеить малярную ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести 
штукатурку в нахлест на ленту и предать раствору желаемую фактуру. После чего ленту сразу убрать с остатками свежей 
штукатурки. Затвердевший раствор можно убрать только механическим путем.
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировки воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором 
борной кислоты и обратиться за помощью к врачу. Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и 
инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99, СанПиН4360-88
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ДК-4	

Технічні	дані
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: білий з відтіннком;
Вміст вологи: не більше 0,5%;
Фракція наповнювача 0-2,5 мм: не менше 97%;
Товщина шару нанесення: 2,5мм; 
Рівень рН  >12;          
Рухливість: 6 ± 0,5 см;
Термін придатності не менше 60хв;
Адгезія до бетону після: витримування вповітряно-сухих умовах не менше  0,5МПа;
Адгезія до бетону після:навперемінного заморожування і відтавання не менше 0,5 МПа;
Температурний інтервал використання:  від +5°С до+30°С(оптимальний від +15°С до +20°С;
Витрати: приблизно 3,0 кг/м2; 
Температура експлуатації затверділого розчину: від-30°С до +60°С; 
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при 
відповідній  вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
 Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і 
відповідній вологості 60%;

Технические	данные
Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком ;
Содержание влаги не больше 0,5%;
Фракция наполнителя до 2,5 мм;
Толщина шара нанесення 2,5мм;
Уровень рН  >12;
Подвижность 6 ± 0,5 см;
Срок пригодности не меньше 60мин;
Адгезия к бетону после: выдерживания в воздушно-сухих условиях не меньше  0,5МПа;
Адгезия к бетону после: попеременного замораживания и оттаивания не менее 0,5 МПа;
Температурный интервал использования  от +5°С до+30°С(оптимальный от +15°С к +20°С);
Расходы приблизительно 3,0 кг/м2;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора  от+30°С к +60°С;
Сроки и условия хранения 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к +30°С ;
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%

Штукатурний	розчин	
декоративний	(короїд)	
2,5 мм
Морозостійкий
Вологостійкий
Економічний
Зручний	у	застосуванні
Екологічно	чистий
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Призначення
Суміш білого кольору призначена  для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фасадів будинків з метою 
отримання різноманітних „короїдних” фактур. Розмір зерна 2,5мм. Застосовується при зовнішніх та внутрішніх роботах.

Приготування
 У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами. Суху суміш змішати з чистою водою відповідно 
до пропорції, 0,20±0,05л на 1кг суміші, або 5,0-6,75л на 1 мішок(25кг) і перемішати до однорідної маси, без грудок. Розчин 
необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Приготовлену суміш використати на 
протязі 60 хвилин. 

Виконання	робіт
Роботи необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001 та вимог данної інструкції. Основа, 
на яку наноситься розчин повина бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних 
розчинів, тощо)Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатуркою ШТ-2. Сильно 
поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЕС-7 Prof Line  та витримані не менше 4 годин перед початком робіт. 
Потім потрібно прогрунтувати поверхню фарбою-грунт та витримати не менше 2 годин перед початком робіт. Слабопоглинаючі 
поверхні обробляють фарбою-ґрунт і витримують не менше 2 годин перед початком робіт. Штукатурка наноситься на основу 
металічним шпателем або теркою шаром, який відповідає розміру зерна. Після нанесення штукатурки в момент початкового 
тужавіння  (5-10хв), коли розчин перестає прилипати до інструмента, необхідно за допомогою пластикової терки почати 
формування фактури. В залежності від часу, інтенсивності та напрямку руху терки можна отримати горизонтальні, вертикальні, 
кругові та перехресні борозни. Виконувати роботи на одній поверхні слід безперервно, дотримуючись правил нанесення 
розчинів „мокре на мокре”. У випадку перерви в роботі необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується 
завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. Після чого стрічку одразу прибрати з 
залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати тільки механічним шляхом.
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести 
до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та 
очі. При додаванні води штукатурка, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в 
очі їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану 
суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99,СанПиН4360-88

Применение
Смесь белого цвета предназначена  для высококачественной тонкослойной декоративной отделки фасадов домов с целью 
получения разнообразных „короидних” фактур. Размер зерна 2,5мм. Применяется при внешних и внутренних работах.

Приготовление
В процессе приготовления использовать чистую тару и инструменты. Сухую смесь  смешать с чистой водой соответственно 
пропорции: 0,22±0,05л на 1кг смеси, або 5,5-6,75л на 1 мешок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков. Раствор 
необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед использованием. Приготовленную смесь использовать 
в течение 60 минут.

Выполнение	работ
Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001 а также требований 
даной инструкции.Основа, на которую наносится раствор, должна  быть, очищенная от веществ, которые ухудшают адгезию 
к поверхности(жирные пятна, пыль, остатки строительных растворов, и тому подобное). Перед нанесением декоративной 
штукатурки поверхность необходимо выровнять штукатуркой ШТ-2. Сильно впитывающие поверхности должны быть обработаны 
грунтовкой ЕС-7 Prof Line  и выдержаны не менее 4 часов перед началом работ. Потом нужно прогрунтувати поверхность 
краской-грунт и выдержать не менее 2 часов перед началом работ. Поверхности  слабовпитываемые обрабатывают фарбою-
грунт и выдерживают не менее 2 часов перед началом работ.  Штукатурка наносится на основу металлическим шпателем или 
теркой слоем, который отвечает размеру зерна. После нанесения штукатурки в момент начального отвердения  (5-10хв), 
когда раствор перестает прилипать к инструменту, необходимо с помощью пластиковой терки начать формирование фактуры. 
В зависимости от времени, интенсивности и направления движения терки, можно получить горизонтальные, вертикальные, 
круговые и перекрестные борозды. Выполнять работы на одной поверхности след непрерывно, придерживаясь правил 
нанесения растворов „мокрое на мокрое”.В случае перерыва в работе необходимо приклеить малярную ленту вдоль линии, где 
планируется завершение работы, нанести штукатурку с захлестом на ленту и придать раствору желаемую фактуру. После чего 
ленту сразу убрать с остатками свежей штукатурки. Затвердевший раствор можно убрать только механическим путем.
Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировка воды, и выполнение работ вне температурного интервала 
может привести к ухудшению физико-механических свойств затвердевшего раствора.  

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил по техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами. В связи с повышенным пылеобразованием 
необходимо защищать дыхательные пути и глаза. При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает 
щелочную среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть чистой водой или 1% раствором 
борной кислоты и обратиться за помощью к врачу.  Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и 
инструмента) утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99, СанПиН4360-88
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РС-3	
Суміш	ремонтна	
щвидкoтвepдіюча	
Швидкотвердіюча	(технологічне	пересування	можливе	через	
60	хвилин)
Не	створює	великих	внутрішніх	напружень	при	твердінні
Висока	адгезія	до	основи
Високоміцна
Зручна	і	проста	в	застосуванні
Придатна	для	підлог	з	підігрівом
Застосовується	тільки	для	внутрішніх	робіт
Не	рекомендується	для	застосування	як	покриття	підлоги
Безпечна	при	застосуванні	та	експлуатації

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: Суміш цементу з мінеральними заповнювачами і 
органічними добавками
Насипна щільність: 1,4 кг/л
Колір : Сірий
Фізичний стан: Порошок
рН- значення 12
Витрата води для запро-лення суміші:
    при заповненні раковин, вибоїн, тріщин і т.п. 5,5 л води
    при шпаклюванні 6,0-6,5 л води
    при вирівнюванні горизонтальна поверхонь (у розрахунку 
     на 25 кг сухої суміші ) 7,0-7,5 л води
Час споживання :   до 15 хвилин
Початок схоплювання:  15 хвилин
Кінець схоплювання:  30 хвилин
Готовність для технологического пересування : Через 60 хвилин
Готовність до укладання покриттів: Через 24 години
Використання в процесі експлуатації механичеських впливів від 
стільців на роликах: Допускається при товщині шару не менше 
1 мм
Температура основи : від +50 С до +300 С
Міцність при стисненні:
Через 1 добу близько 13,0 МПа
Через 7 діб близько 20,0 МПа
Через 28 діб близько 27,0 МПа
Міцність при згині:
Через 1 добу близько 3,5 МПа
Через 7 діб близько 5,0 МПа
Через 28 діб близько 6,5 МПа
Витрата сухої суміші: 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини шару

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: Смесь цемента с минеральными заполнителями и 
органическими добавками
Насыпная плотность: 1,4 кг/л
Цвет: Серый
Физическое состояние: Порошок
рН-значение 12
Расход воды для приго-товления смеси:
    при заполнении раковин, выбоин, трещин и т.п. 5,5 л воды
    при шпаклевании 6,0-6,5 л воды
    при выравнивании гори-зонтальных поверхностей в 
    расчете на 25 кг сухой смеси)- 7,0-7,5 л воды
Время потребления: до 15 минут
Начало схватывания: 15 минут
Конец схватывания: 30 минут
Готовность для технологического передвижения: 
    Через 60 минут
Готовность к укладке покрытий: Через 24 часа
Использование в процессе эксплуатации механических 
воздействий от стульев на роликах: Допускается при толщине 
слоя не менее 1 мм
Температура основания: от +50 С до +300 С
Прочность при сжатии:
Через 1 сутки  Около 13,0 МПа
Через 7 суток Около 20,0 МПа
Через 28 суток Около 27,0 МПа
Прочность при изгибе:
Через 1 сутки  Около 3,5 МПа
Через 7 суток Около 5,0 МПа
Через 28 суток Около 6,5 МПа
 Расход сухой смеси 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
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ОБЛАСТЬ	ЗАСТОСУВАННЯ:
Суміш PROFLINE NEW РС- 3 призначена: для термінового ремонту ( закладення тріщин, вибоїн , раковин тощо) на горизонтальних і 
вертикальних підставах з бетону, це-ментно - піщаних розчинів, монолітних стяжок, а також ангідритових підстав і підстав з 
асфальтобетону ; для ремонту сходових маршів, рамп тощо; для вирівнювання поверхонь підстав на невеликих ділянках; для ремонту 
поверхонь безшовних підлог з підігрівом. Товщина шару ремонтної суміші PROFLINE NEW РС - 3 наноситься за один робочий прохід , 
повинна становити від 1 до 10 мм. При необхідності укладання більш товстих шарів в суміш слід додатково ввести 30 % кварцового піску 
(7,5 кг на 25 кг сухої суміші: з максимальним розміром зерен 2 мм при товщині шару від 10 до 30 мм; з максимальним розміром зерен 4 
мм при товщині шару понад 30 мм. При додатковому введенні піску кількість води замішування не збільшують . Суміш PROFLINE NEW РС 
-3 не придатна для влаштування покриттів підлог .

ПІДГОТОВКА	ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно СНиП 3.04.01-87 , СНиП 2.03.13-88 та ДБН В.2.6- 22 -2001. Основа повинна бути сухою і міцними , без 
видимих руйнувань . Перед застосуванням суміші основу очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин , що зменшують 
адгезію розчину до основи. Всі нерівності і не міцні ділянки основи, в т.ч. ділянки, покриті цементним «молоком» Я слід видалити , тріщини 
в підставах розшити механічним шляхом до 5 мм. Характеристики міцності підстави повинні бути не нижче , ніж у суміші PROFLINE NEW 
РС- 3. « Вік » стяжок з бетону повинен бути не менше 3 місяців, а з цементно - піщаних розчинів - не менше 28 діб. Попередньо снования 
необхідно обробити грунтовкою PROFLINE NEW ЄС - 7 супер  за 4 години до початку робіт

 ВИКОНАННЯ	РОБІТ	:
Суху суміш розчинити чистою водою температурою +15 – +200 C. Кількість води, в розрахунку на 25 сухої суміші, беруть залежно від 
виду виконуваних робіт: 5,5 л - для заповнення раковин, вибоїн і тріщин, в т.ч. на вертикальних поверхнях, ремонту сходинок,  сходових 
клітин тощо; 6,0-6,5 л - для шпаклювання; 7,0-7,5 л - для вирівнювання горизонтальних поверхонь. Суху суміш поступово вводять у воду 
і перемішують до отримання однорідної маси без грудок за допомогою низькообертовим дриля з насадкою або за допомогою мішалки 
(макс. 600 об / хв.). Потім роблять технологічну перерву близько 3 -х хвилин для попереднього дозрівання суміші і знову перемішують. 
Передозування води замішування знижує механічну міцність розчину і призводить до розшарування суміші. Приготовлена суміш повинна 
бути витрачена протягом 15 хвилин з моменту замішування. Дефекти поверхні (раковини , вибоїни , тріщини тощо) заповнюють ремонтною 
сумішшю і загладжують гладким шпателем. Для вирівнювання більш обширних ділянок горизонтальній поверхні суміш готують більш рідкої 
консистенції і використовують як розтікається масу. Через 60 хвилин після застосування ремонтної суміші на відремонтовану поверхню 
можна укладати Самовирівнювальні суміші. Якщо укладання самовирівнюється суміші проводиться через більш тривалий проміжок часу, 
поверхню слід обробити грунтовкою PROFLINE NEW ЄС - 7 супер за 4 години до початку робіт. Через 24 години після застосування вміст 
вологи в затверділі розчині PROFLINE NEW РС -3 не перевищує 3 % і на нього можна укладати покриття для підлоги. При влаштуванні підлог 
з підігрівом температура розчинної суміші повинна відповідати температурі основи (близько +18 0 С). Через 72 години після укладання 
самовирівнюється суміші нагрів можна включити на робочу потужність. При перервах у роботі більш 15 хвилин інструменти слід промити 
водою. Застиглий розчин можна видалити тільки механічним шляхом.
ПРИМІТКА: Роботи слід виконувати при температурі основи від +50 С до +300 С. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі 
навколишнього середовища +230 С і відносній вологості повітря 50 %. В інших умовах час схоплювання і набору міцності може змінитися. У 
період схоплювання і набору початкової міцності розчин необхідно оберігати від пересихання ( забезпечити відсутність протягів , місцевого 
перегріву , влучення прямих сонячних променів і т.д.) PROFLINE NEW РС- 3 містить цемент і в момент гідратації настає лужна реакція , тому 
під час роботи необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за 
допомогою до лікаря.
ТЕРМІН	ЗБЕРІГАННЯ	: У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях 6 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
УПАКОВКА: Суміш PROFLINE NEW РС- 3 фасується в паперові мішки по 25 кг.
ГАРАНТІЇ	ВИРОБНИКА: Виробник гарантує відповідність PROFLINE NEW РС- 3 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил 
транспорту-вання, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за 
неправильне використання матеріалу, а так само за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим описом.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ
Смесь PROFLINE NEW РС-3  предназначена: для срочного ремонта (заделки трещин, выбоин, раковин и т.п.) на горизонтальных и 
вертикальных основаниях из бетона, це-ментно-песчаных растворов, монолитных стяжек, а также ангидритовых оснований и оснований 
из асфальтобетона; для ремонта лестничных маршей, рамп и т.п.; для выравнивания поверхностей оснований на небольших участках; для 
ремонта поверхностей бесшовных полов с подогревом. Толщина слоя ремонтной смеси PROFLINE NEW РС-3 наносимой за один рабочий 
проход, должна составлять от 1 до 10 мм. При необходимости укладки более толстых слоев в смесь следует дополнительно ввести 30% 
кварцевого песка (7,5 кг на 25 кг сухой смеси): с максимальным размером зерен 2 мм при толщине слоя от 10 до 30 мм; с максимальным 
размером зерен 4 мм при толщине слоя свыше 30 мм. При  дополнительном введении песка количество воды затворения не увеличивают. 
Смесь PROFLINE NEW РС-3  не пригодна для устройства покрытий полов.

ПОДГОТОВКА	ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть 
сухим и прочными, без видимых разрушений. Перед применением смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен  и 
других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и не прочные участки основания, в т.ч. участки, покрытые 
цементным «молоком», следует удалить, трещины в основаниях расшить механическим путём до 5 мм. Прочностные характеристики 
основания должны быть не ниже, чем у смеси PROFLINE NEW РС-3 «Возраст» стяжек из бетона должен быть не менее 3 месяцев, а из 
цементно-песчаных растворов – не менее 28 суток. Предварительно снования необходимо обработать грунтовкой PROFLINE NEW ЕС-7 
супер за 4 часа перед началом работ.

ВЫПОЛНЕНИЕ	РАБОТ
Сухую смесь затворить чистой водой температурой  ÷15 – 200C. Количество воды затворения, в расчете на 25 сухой смеси, берут в 
зависимости от вида выполняемых работ: 5,5л – для заполнения раковин, выбоин и трещин, в т.ч. на вертикальных поверхностях, ремонта 
ступенек, лестничных клеток и т.п.; 6,0-6,5л – для шпаклевания; 7,0-7,5л – для выравнивания горизонтальных поверхно-стей. Сухую смесь 
постепенно вводят в воду и перемешивают до получения однородной массы без комков с помощью низкообо-ротистой дрели с насадкой 
или с помощью мешалки (макс. 600 об/мин.). Затем делают технологический перерыв около 3-х минут для предварительного созревания 
смеси и вновь перемешивают. Передозировка воды затворения снижает механическую прочность раствора и приводит к расслаиванию 
смеси. Приготовленная смесь должна быть израсходована в течение 15 минут с момента затворения. Дефекты поверхности (раковины, 
выбоины, трещины и т.п.) заполняют ремонтной смесью и заглаживают гладким шпателем. Для выравнивания более обширных участков 
горизонтальной поверхности смесь готовят более жидкой консистенции и используют как растекающуюся массу. Спустя 60 минут после 
применения ремонтной смеси на отремонтированную поверхность можно укладывать самовыравниваю-щиеся смеси. Если укладка 
самовыравнивающейся смеси производится через более длительный промежуток времени, поверхность следует обработать грунтовкой 
PROFLINE NEW ЕС-7 супер за 4 часа перед началом работ  Через 24 часа после применения содержание влаги в отвердевшем растворе 
PROFLINE NEW РС-3  не превышает 3% и на него можно укладывать напольные покрытия. При устройстве полов с подогревом температура 
растворной смеси должна соответствовать температуре основания (около +180 С). Через 72 часа после укладки самовыравнивающейся 
смеси нагрев можно включить на рабочую мощность. При перерывах в работе более 15 минут инструменты следует промыть водой. 
Застывший раствор можно удалить только механи-ческим путем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Работы следует выполнять при температуре основания от +50 С до +300 С. Все вышеизложенные рекомендации 
эффективны при температуре окружающей среды +230 С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях время схватывания 
и набора прочности может измениться. В период схватывания и набора начальной прочности раствор необходимо предохранять от 
пересыхания (обеспечить отсутствие сквозняков, местного перегрева, попадания прямых солнечных лучей и т.д.) PROFLINE NEW РС-3  
содержит цемент и в момент гидратации наступает щелочная реакция, поэтому во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В 
случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
СРОК	ХРАНЕНИЯ:В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упа-ковке.
УПАКОВКА:	Смесь  PROFLINE NEW РС-3  фасуется в бумажные мешки по 25 кг.
ГАРАНТИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Производитель гарантирует соответствие PROFLINE NEW РС-3  указанным техническим ха-рактеристикам 
при  выполнении правил  транспортирования, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. 
Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а так же за его при-менение в других целях и 
условиях, не предусмотренных этим описанием
Суха суміш РС-3 група Ц.1.МР3 ДСТУ Б В. 2. 7-126:2011
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ГС-1

Технічні	дані
Зовнішній вигляд: однорідна сипуча маса без сторонніх домішок;
Колір: сірий з відтінком;
Вміст вологи не більше 0,5%;
Вермін придатності не менше 60 хв;
Рухливість 7,5 ± 0,5 см - для вологоізоляції та 5,5±  0,5 см -  для гідроізоляції;
Міцність зчеплення з основою(бетон), в повітряно-сухих умовах:  не менше 1,0 МПа;
Міцність на стиск через 28 діб не менше 12МПа;
Паропроникність не менше 0,03мг/(м ч Па);
Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб не менше 0,05МПа
Витрати  для товщини шару: 2,0-2,5мм - від 3,0 до 4,0кг/м2; 2,5-3,5мм - від 4,0 до 6,0кг/м2;
     3,5-5,0мм - від 6,0-8,0 кг/м2;
Температурний інтервал використання суміші від +5°С до+30°С оптимальний від+15°Сдо+20°С;
Температура експлуатації затверділого розчину від +50°С до +70°С ;
Терміни та умови зберігання  12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відповідній  
вологості не більше 60% і температурі від 0°С до +30°С;
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі 20°С і відповідній 
вологості 60%.
Температура эксплуатации затвердевшего раствора от-40°С к +1000°С
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0° С к +30° С; 
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20°С и  
соответствующей  влажности 60%

Технические	данные
Внешний вид : однородная сыпучая масса без посторонних примесей;
Цвет: серый с оттенком;
Содержание влаги не более 0,5 % ;
Вермина годности не менее 60 мин;
Подвижность 7,5 ± 0,5 см - для влагоизоляции и 5,5 ± 0,5 см - для гидроизоляции ;
Прочность сцепления с основанием ( бетон), в воздушно - сухих условиях : не менее 1,0 МПа;
Прочность на сжатие через 28 суток не менее 12МПа;
Паропроницаемость не менее 0,03 мг / ( м ч Па );
Водонепроницаемость за 24 ч, в возрасте 7 суток не менее 0,05 МПа
Затраты толщины слоя: 2,0-2,5 мм - от 3,0 до 4,0 кг/м2; 2,5-3,5 мм - от 4,0 до 6,0 кг/м2;
              3,5-5,0 мм - от 6,0-8,0 кг/м2;
Температурный интервал использования смеси от +5 ° С до +30 ° С оптимальное от +15 ° С до +20 ° С;
Температура эксплуатации затвердевшего раствора -50 ° С до +70 ° С;
Сроки и условия хранения 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной упаковке при соответствующей 
влажности не более 60 % и температуре от 0 ° С до +30 ° С;
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20 ° С и 
соответствующей влажности 60 %.
Температура эксплуатации затвердевшего раствора от- 40 ° С к +100 ° С
Сроки и условия хранения: 12 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке при 
соответствующей влажности НЕ больше 60 % и температуре от 0 ° С к +30 ° С;
Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 20 ° С и 
соответствующей влажности 60 %

Суміш	гідроізоляційна	
“Гідро	Стоп”	
Вологостійка
Морозостійка
Підвищена	адгезія	до	основи
Високоеластична
Економічна
Зручна	у	застосуванні
Екологічно	чиста
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Призначення
Суміш гідроізоляційна ГС-1 використовується для улаштування жорсткої гідроізоляції. Застосовується для фундаментів, басейнів, 
резервуарів в тому числі для зберігання питної води.

Склад
Цемент 500. Мінеральні наповнювачі,полімерні добавки;

Приготування
У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами; «ГС-1» змішати з чистою водою відповідно пропорції: 
- для	вологоізоляції	0,26±0,05л або 6,5-7,75л на 1 мішок (25кг);  для	гідроізоляції 0,22±0,05 л на 1кг. або 5,5-6,75 на 1мішок 
(25кг) та перемішати до однорідної маси, без грудок; розчин необхідно залишити для ”визрівання” на 5 хвилин і перемішати перед 
використанням;  приготовлену суміш використати на протязі 60 хвилин. 

Виконання	робіт
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001 та 
вимогами даної інструкції; основа на яку наноситься розчин повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні 
плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо); сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою «ЕС-7» та 
витримані не менше 4 годин; основа повинна мати міцність на стиск не менше 15 МПа; великі нерівності поверхні попередньо 
вирівняти будівельними розчинами „ШТ1” або „СТ-1”; невеликі нерівності поверхні вертикальних основ потрібно згладити, а 
неміцній шар основи видалити;  всі ребра потрібно сфрезерувати, а кути закруглити з радіусом не менше 3см; тріщини більше 
0,5мм необхідно розширити і заповнити сумішшю для анкетування; перед нанесенням ГС 1 основу потрібно зволожити не 
допускаючи появи суцільної водяної плівки. Розчин ГС 1 за допомогою шпателя (влаштування гідроізоляції) або щітки з жорсткою 
щетиною (при виконанні вологоізоляції) нанести рівним (без розривів та напливів) шаром на вологу, але не мокру основу; суміш 
потрібно наносити в одному напрямку, без перехресних рухів, дотримуючись методу нанесення «мокре на мокре»; другий шар 
ГС 1 наноситься перпендикулярно до нанесеного першого шару; для захисту від періодичного зволоження потрібно 2 шари 
вологоізоляції  товщиною 2,0-2,5мм; для захисту від постійного зволоження – потрібно 2 шари вологоізоляції товщиною 2,5-
3,5мм; для захисту від гідростатичного напору води до 5 метрів водяного стовпа потрібно 2 шари вологоізоляції товщиною 3,5- 
5,0мм, та 1 шар гідроізоляції товщиною 3,5-5,0мм; наносити наступний шар покриття на гідроізоляцію дозволяється через 7 діб;
у приміщені, де працюють з гідроізолюючим розчином, на період роботи з матеріалом запобігати надмірному випаровуванню 
води з поверхні викладеного розчину;
Увага: невиконання даної інструкції, передозування води, та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до 
погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

Правила	безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних 
норм при роботі з будівельними матеріалами; у зв’язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі;
при додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно 
промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря; невикористану суміш та брудну 
воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПІН 2.2.7.029-99 та СанПиН4360-88.

Назначение
Смесь гидроизоляционная ГС -1 используется для устройства жесткой гидроизоляции. Применяется для фундаментов , 
бассейнов, резервуаров в том числе для хранения питьевой воды.
Состав
Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки;

Приготовление
В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами; «ГС -1» смешать с чистой водой в соответствии 
пропорции: - для влагоизоляции 0,26 ± 0,05 л или 6,5-7,75 л на 1 мешок ( 25кг ); для гидроизоляции 0,22 ± 0,05 л на 1 кг. или 5,5-
6,75 на 1мишок (25кг) и перемешать до однородной массы, без комков; раствор необходимо оставить для «вызревания» на 5 
минут и перемешать перед использованием; приготовленную смесь использовать в течение 60 минут.

Выполнение	работ
При выполнении работ руководствоваться строительными нормами , правилами СНиП 2.03.13-88 , СНиП 3.04.01-87 , ДБН В.2.6 
-22 -2001 и требованиями данной инструкции; основа на которую наносится раствор должна быть очищена от слабительных 
адгезию веществ ( жирные пятна , пыль, остатки строительных растворов и т.д.); сильно поглощающие поверхности должны 
быть обработаны грунтовкой «ЕС- 7» и выдержаны не менее 4 часов; основание должно иметь прочность на сжатие не менее 15 
МПа; большие неровности поверхности предварительно выровнять строительными растворами «ШТ1» или «СТ- 1»; небольшие 
неровности поверхности вертикальных оснований следует сгладить, а непрочной слой основы удалить; все ребра нужно 
сфрезеруваты, а углы закруглить с радиусом не менее 3см; трещины более 0,5 мм необходимо расширить и заполнить смесью 
для анкетирования; перед нанесением ГС 1 основу нужно увлажнить не допуская появления сплошной водяной пленки. Раствор 
ГС 1 с помощью шпателя (устройство гидроизоляции) или щетки с жесткой щетиной (при выполнении влагоизоляции) нанести 
ровным (без разрывов и наплывов ) слоем на влажную, но не мокрую основу; смесь нужно наносить в одном направлении , без 
перекрестных движений, придерживаясь метода нанесения «мокрое на мокрое»; второй слой ГС 1 наносится перпендикулярно 
нанесенного первого слоя; для защиты от периодического увлажнения нужно 2 слоя влагоизоляции толщиной 2,0-2,5 мм; для 
защиты от постоянного увлажнения - нужно 2 слоя влагоизоляции толщиной 2,5-3,5 мм; для защиты от гидростатического 
напора воды до 5 метров водяного столба нужно 2 слоя влагоизоляции толщиной 3,5 - 5,0 мм, и 1 слой гидроизоляции толщиной 
3,5-5,0 мм; наносить следующий слой покрытия на гидроизоляцию разрешается через 7 суток; в помещении , где работают 
с гидроизолирующим раствором, на период работы с материалом избежать чрезмерного испарения воды с поверхности 
изложенного раствора;
Внимание	: невыполнение данной инструкции , передозировка воды , и работ вне температурным интервалом может привести 
к ухудшению физико -механических свойств затвердевшего раствора.

Правила	безопасности
в процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо соблюдать правила по технике безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами; в связи с повышенным пылеобразованием 
защищать дыхательные пути и глаза; при добавлении воды смесь , имеющая в составе цемент, дает щелочную среду. В случае 
попадания растворной смеси в глаза, их необходимо промыть чистой водой или 1 % раствором борной кислоты и обратиться 
за помощью к врачу; неиспользованный смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) утилизировать согласно 
ГСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360 -88я
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«Еласт-Гідро»

ЄВРОПЕЙСКА ЯКІСТЬ

10 л

«Еласт Гідро»
Суміш гідроізоляційна

еластична

Суміш	гідроізоляційна	
еластична
Стійка	до	впливу	сольовий	і	лужної	корозії
Паропроникна
Морозостійка
Водостійка
Екологічно	чиста

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
склад:
Компонент А: Суміш цементів з мінеральними 
наповнювачами та модифікаторами .
Компонент В: Водна дисперсія полімерів
щільність:
Компонент А: 1,4 кг/дм3

Компонент В: 1,0 кг/дм3

Пропорція суміші: 1:3,5 по масі або 17,5 кг компонента А
на 5 л компонента В
Час споживання розчинної суміші: близько 60 хвилин
Готовність для технологічного проходу і облицювання плиткою:
Вплив води через 3 доби
через 7 діб
Температура основи: від +50 С до +300 С
Міцність на розрив : Не менше 0,5 МПа
Адгезія: більше 0,5 Н/мм2

Відносне подовження при розриві, %
від 8 до 14
Водонепроникність плівки через 28 діб тверднення
Не менш 0,2 МПа
Витрата: від 3,0 до 5,0 кг/м2
Періодичне зволоження 2,0 3,0
Постійне зволоження без тиску води 2,5 4,0
Постійне зволоження з тиском води до 0,05 МПа 3,0 5,0
ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:
Виробник гарантує відповідність гідроізоляційної суміші Profline 
New «Еласт -гідро» вказаним технічним характеристикам при 
виконанні правил транспортування, зберігання , приготування і 
нанесення , які наведені в даному технічному описі. Виробник не 
несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, 
а так само за його застосування в інших цілях і умовах не 
передбачених цим описом
Суха суміш Еласт –гідро «ГС-2» группа Ц.1. ГІ 2 ДСТУ Б В.2.7-
126:23011

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
состав :
Компонент А : Смесь цементов с минеральными наполнителями и 
модификаторами .
Компонент В : Водная дисперсия полимеров
плотность:
Компонент А : 1,4 кг/дм3

Компонент В : 1,0 кг/дм3

Пропорция смеси: 1:3,5 по массе или 17,5 кг компонента А
5 л компонента В
Время потребления растворной смеси: около 60 минут
Готовность для технологического прохода и облицовка плиткой :
Влияние воды через 3 суток
через 7 суток
Температура основания : от +50 С до +300 С
Прочность на разрыв : не менее 0,5 МПа
Адгезия : более 0,5 Н/мм2

Относительное удлинение при разрыве , %
от 8 до 14
Водонепроницаемость пленки через 28 суток твердения
Не менее 0,2 МПа
Расход : от 3,0 до 5,0 кг/м2

Периодическое увлажнение 2,0 3,0
Постоянное увлажнение без давления воды 2,5 4,0
Постоянное увлажнение с давлением воды до 0,05 МПа 3,0 5,0
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Изготовитель гарантирует соответствие гидроизоляционной 
смеси Profline New « Эласт -гидро » указанным техническим 
характеристикам при выполнении правил транспортировки , 
хранения , приготовления и нанесения , которые приведены 
в данном техническом описании . Производитель не несет 
ответственности за неправильное использование материала 
, а так же за его применение в других целях и условиях не 
предусмотренных этим описанием
Сухая смесь Эласт -гидро « ГС -2» группа Ц.1 . ГИ 2 ДСТУ Б В.2.7 
-126: 23011
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ПІДГОТОВКА	ОСНОВИ	
Основа повинна бути сухою і міцною, підготовленою згідно СНІП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6- 22 -2001. Підстава необхідно очистити 
від речовин, що перешкоджають адгезії, таких як жир, масло, оліфа , мастика та інших. Невеликі нерівності поверхні вертикальних 
підстав слід згладити, а неміцний шар видалити. Залежно від характеру пошкодження поверхні це можна зробити або 
піскоструминним методом, або за допомогою води під тиском, або вручну. Основа повинна бути рівною і шорсткою. У цегляній 
кладці шви повинні бути заповнені «урівень» з цеглою.
Перед застосуванням Еласт -гідро «ГС- 2» підстава необхідно зволожити, не допускаючи появи суцільної водяної плівки.
Термін витримки підстав з бетону, цементно -піщаної штукатурки і цегляної кладки не менше 28 діб.

ВИКОНАННЯ	РОБІТ	
Суху суміш (компонент А ) змішати з рідиною (компонент В) і інтенсивно перемішати до отримання однорідної маси без грудок 
за допомогою низькооборотної дриля з насадкою, з оборотами 600 об/хв, або мішалки. Витримати розчин 5 хвилин, після 
чого знову перемішати. Використання розчину можливо протягом 60 хвилин. Приготовану суміш розчину тонким шаром за 
допомогою кисті або макловиці нанести на вологе, але не мокру основу. Наступні шари наносяться дотримуючись методу «мокре 
на мокре». Нанесений шар необхідно охороняти від швидкого висихання. Штукатурний шар наноситься за допомогою шпателя 
на отверділий попередній шар. Кожен наступний шар наноситься в перпендикулярному напрямку до попереднього.
Еластичний гідроізоляційний розчин необхідно захищати від механічного впливу за допомогою більш міцних матеріалів ( плитка, 
полімерцементна штукатурка та ін.)

ПРИМІТКА	
Гідроізоляційні роботи слід виконувати при температурі основи від +50 С до +300 С. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при 
температурі +200 С і відносній вологості повітря 60 %. В інших умовах технологічні параметри застосування можуть змінюватися. 
Еластична гідроізоляційна суміш Еласт -гідро «ГС- 2» містить цемент і в момент гідратації настає лужна реакція , тому при роботі 
необхідно берегти очі і шкіру. У разі потрапляння розчину в очі необхідно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ	
Крім вищевикладеної інформації про застосування еластичною гідроізоляційної суміші необхідно керуватися діючою 
нормативною документацією на пристрій полимерцементной гідроізоляції. У разі використання матеріалу в умовах не вказаних 
у технічному описі слід самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

ПОДГОТОВКА	ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и прочным, подготовленным согласно СНИП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание 
необходимо очистить от веществ, препятствующих адгезии, таких как жир, масло, олифа, мастика и других. Небольшие 
неровности поверхности вертикальных оснований следует сгладить, а непрочный слой удалить. В зависимости от характера 
повреждения поверхности это можно сделать либо пескоструйным методом, либо при помощи воды под давлением, либо 
вручную. Основание должно быть ровным и шероховатым. В кирпичной кладке швы должны быть заполнены «заподлицо» с 
кирпичом. Перед применением Эласт-гидро «ГС-2»   основание необходимо увлажнить, не допуская появления сплошной 
водяной пленки. Срок выдержки оснований из бетона, цементно-песчаной штукатурки и кирпичной кладки не менее 28 суток.

ВЫПОЛНЕНИЕ	РАБОТ
Сухую смесь (компонент А)  смешать с жидкостью (компонент В) и интенсивно перемешать до получения однородной массы 
без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой, с оборотами 600 об/мин, или мешалки. Выдержать раствор 5 минут, 
после чего снова перемешать. Использование раствора возможно на протяжении 60 минут. Приготовленную растворную 
смесь тонким слоем при помощи кисти или макловицы нанести на влажное, но не мокрое основание. Последующие слои 
наносятся придерживаясь метода «мокрое на мокрое». Нанесенный слой необходимо предохранять от быстрого высыхания. 
Штукатурный слой наносится при помощи шпателя на отвердевший предыдущий слой. Каждый последующий слой наносится 
в перпендикулярном направлении к предыдущему. Эластичный гидроизоляционный раствор необходимо защищать от 
механического воздействия с помощью более прочных материалов (плитка, полимерцементная штукатурка и др.).

ПРИМЕЧАНИЕ
Гидроизоляционные работы следует выполнять при температуре основания от +50С до +300С. Все вышеизложенные 
рекомендации эффективны при температуре +200С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технологические 
параметры применения могут изменяться. Эластичная гидроизоляционная смесь Эласт-гидро «ГС-2»    содержит цемент и в 
момент гидратации наступает щелочная реакция, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания 
раствора в глаза необходимо промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме вышеизложенной информации о применении эластичной гидроизоляционной смеси необходимо руководствоваться 
действующей нормативной документацией на устройство полимерцементной гидроизоляции. В случае использования 
материала в условиях не указанных в техническом описании следует самостоятельно провести испытания или обратиться за 
советом к производителю.
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ЕС-7супер

Технічні	дані
Склад:аніонна водна дисперсія сополімеру на основі стиролу та акрилу;
Зовнішній вигляд – молочно-білий;
Витрати: 100-200г/м2 ( в залежності від пористості поверхні);
Температура нанесення +50 С+35 0 С;
Час висихання 1-2 години;
Щільність 1,0 кг/л;
Сумісний з цементом, гіпсом, крейдою,вапном;
Екологічно чистий та безпечний, негорючий;
Термін зберігання (при t 0 С +50 С+35 0 С)- 12 місяців.

Технические	данные
Состав: анионная водная дисперсия сополимеру на основе стирола и акрила;
Внешний вид – молочно-белый; 
Расходы: 100-200г/м÷ ( в зависимости от пористости поверхности); 
Температура нанесения +50 С+350 С; 
Время высыхания 1-2 часа; 
Плотность 1,0 кг/л; 
Совместим с цементом, гипсом, мелом, известью;
Экологически чистый и безопасный, негорючий; 
Срок хранения (при t0 С +50 С+350 С) - 12 месяцев.

Водовмісний,	з	високою	проникаючою	дією,	
дисперсійний	будівельний	грунт	з	високоадгезійною	
функцією.

Добре	зменшує	водопоглинання	поверхні,	зв’язує	пил;
Захищає	від	швидкої	втрати	води	із	шпаклівочних	та	
штукатурних	мас,	клейових	розчинів;
Зміцнює	поверхні,	швидко	висихає,	має	нейтральний	запах.

Грунт	акриловий	
глибокопроникаючий

ГР УН Т
ГЛ ИБОКОПР ОНИКАЮ ЧИЙ

АКРИЛОВИ Й

ЄВРОПЕЙСКА ЯКІСТЬ

СУПЕРЕС 7-
10 л
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Призначення
Підготовка поверхонь під укладку керамічної плитки, шпаклівки, штукатурки,стяжки, наливної 
підлоги, фарби, шпалер, паркету та інше;
Укріплення основ, зміцнення поверхонь старих штукатурок, підлог та інше;
Захист від проникнення вологи, зменшення водопоглинання поверхонь;
Збільшення адгезійних властивостей між прошарками оздоблювальних матеріалів;
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Виконання	робіт
Очистити поверхню від жиру, пилу, старої вапняної та крейдової побілки;
Нанести на поверхню грунт фарборозпилювачем, валиком чи пензлем;
При необхідності, після висихання першого шару, нанести грунт ще раз.
      

Правила	безпеки
Під час використання та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з 
техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. 
При попаданні в очі чи на шкіру - ретельно промити водою та, при необхідності, звернутися до 
лікаря.

Применение
Подготовка поверхностей под укладку керамической плитки, шпаклевки, штукатурки, стяжки, 
наливного пола, краски, обоев, паркета и другое ;
Укрепление основ, укрепления поверхностей старых штукатурок, полов и другое; 
Защита от проникновения влаги, уменьшения водопоглощения поверхностей; 
Увеличение адгезионных свойств между прослойками отделочных  материалов;
Для внутренних и внешних работ.

Выполнение	работ
Очистить поверхность от жира, пыли, старой известковой и меловой побелки; 
Нанести на поверхность ґрунтовку  краскораспылителем, валиком или кистью; 
При необходимости, после высыхания первого слоя, нанести грунт еще раз.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться 
правил из техники безопасности, промсанитарии и санитарных норм при работе со 
строительными материалами;
При попадании в глаза или на кожу - тщательным образом промыть водой и, при необходимости, 
обратиться к врачу.
Вага: 10 л
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ЕС-7
ЕС 7-

ГР УНТ

ГЛИБОКОПР ОНИКАЮ ЧИЙ
АКРИЛОВИЙ

ЄВРОПЕЙСКА ЯКІСТЬ

10 л

ЕС 7-
ГР УНТ

ГЛИБОКОПР ОНИКАЮ ЧИЙ
АКРИЛОВИЙ

ЄВРОПЕЙСКА ЯКІСТЬ

5 л

Технічні	дані
Склад:аніонна водна дисперсія сополімеру на основі стиролу та акрилу;
Зовнішній вигляд – молочно-білий;
Витрати: 100-200г/м2( в залежності від пористості поверхні);
Температура нанесення +5 0 С+35 0 С;
Час висихання 1-2 години;
Щільність 1,0 кг/л;
Сумісний з цементом, гіпсом, крейдою, вапном;
Екологічно чистий та безпечний, негорючий;
Термін зберігання (при t 0С +5 0 С+35 0 С)- 12 місяців.

Технические	данные
Состав: анионная водная дисперсия сополимеру на основе стирола и акрила;
Внешний вид – молочно-белый; 
Расходы: 100÷200г/м2( в зависимости от пористости поверхности); 
Температура нанесения +5 0 С+35 ÷С; 
Время высыхания 1-2 часа; 
Плотность 1,0 кг/л; 
Совместим с цементом, гипсом, мелом, известью;
Экологически чистый и безопасный, негорючий; 
Срок хранения (при t 0С +5 0 С+35 0 С) - 12 месяцев.

Грунт	акриловий	
глибокопроникаючий

Водовмісний,	з	високою	проникаючою	дією,	
дисперсійний	будівельний	грунт	з	високоадгезійною	функцією.
Добре	зменшує	водопоглинання	поверхні,	зв’язує	пил;
Захищає	від	швидкої	втрати	води	із	шпаклівочних	
та	штукатурних	мас,	клейових	розчинів;
Зміцнює	поверхні,	швидко	висихає,		має	нейтральний	запах.
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Призначення
Підготовка поверхонь під укладку керамічної плитки, шпаклівки, штукатурки,стяжки, наливної підлоги, фарби, шпалер, паркету 
та інше;
Укріплення основ, зміцнення поверхонь старих штукатурок, підлог та інше;Захист від проникнення вологи, зменшення 
водопоглинання поверхонь;
Збільшення адгезійних властивостей між прошарками оздоблювальних матеріалів;
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Виконання	робіт
Очистити поверхню від жиру, пилу, старої вапняної та крейдової побілки;
Нанести на поверхню грунт фарборозпилювачем, валиком чи пензлем;
При необхідності, після висихання першого шару, нанести грунт ще раз.

Правила	безпеки
Під час використання та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та 
санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами;
При попаданні в очі чи на шкіру - ретельно промити водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

Применение
Подготовка поверхностей под укладку керамической плитки, шпаклевки, штукатурки, стяжки, наливного пола, краски, обоев, 
паркета и другое ;
Укрепление основ, укрепления поверхностей старых штукатурок, полов и другое; 
Защита от проникновения влаги, уменьшения водопоглощения поверхностей; 
Увеличение адгезионных свойств между прослойками отделочных  материалов;
Для внутренних и внешних работ.

Выполнение	работ
Очистить поверхность от жира, пыли, старой известковой и меловой побелки; 
Нанести на поверхность ґрунтовку  краскораспылителем, валиком или кистью; 
При необходимости, после высыхания первого слоя, нанести грунт еще раз.

Правила	безопасности
В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо придерживаться правил из техники безопасности, 
промсанитарии и санитарных норм при работе со строительными материалами;
При попадании в глаза или на кожу - тщательным образом промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Вага: 10 л
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ФГ-142	

5 кг

Фарба-грунт	

Білого	кольору	,	на	основі	синтетичних	смол
Зміцнює	поверхню	і	сприяє	збільшенню	адгезії
Готова	до	вживання
Високий	ступінь	покриваності
Водостійка
Екологічно	чиста

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія синтетичних смол і наповнювачів
Щільність дисперсії: не менше 1,45 кг/л
Колір: білий
Температура основи при застосуванні: від + 50 С до + 350 С
Час висихання до ступеняні 3: від 3 до 6 годин
Опір дифузії: близько 120 μ Н2О
Витрата: від 0,2 до 0,5 л/м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: дисперсия синтетических смол и наполнителей
Плотность дисперсии: не менее 1,45 кг/л 
Цвет: белый
Температура основания при  применении: от + 50 С до + 350 С
Время высыхания до степени 3: от 3 до 6 часов
Сопротивление диффузии: около 120 μ Н2О 
Расход:  от 0,2 до 0,5 л/м2
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ОБЛАСТЬ	ЗАСТОСУВАННЯ
Фарба-грунт  «ФГ- 142»  призначена для попередньої обробки основ з метою їх зміцнення і збільшення адгезії, а також  спрощення 
виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок і фарб групи PROFLINE NEW. Для консервації штукатурок фасадів 
на зимовий період. Застосовується з підстав з бетону, цементно-вапняних, цементно-піщаних штукатурок, цегли, гіпсовим 
поверхням та ін на стінах і стелях всередині і зовні будинків. У фасадних системах скріпленої теплоізоляції застосовується для 
підготовка захисного армованного шару під обробку.

ПІДГОТОВКА	ПІДСТАВИ
Підготовка основи здійснюється згідно з СНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6- 22 -2001. Основа повинна бути сухою і міцною без 
видимих руйнувань. Перед застосуванням грунтуючої фарби основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших 
речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівності і не міцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти за 24 години 
до початку робіт. На підставі, схильному зволоженню, необхідно попередньо за 3 доби виконати гідроізоляцію матеріалами. 
Підстави з елементами біологічної корозії обробити спеціальними препаратами або видалити механічним шляхом.

ВИКОНАННЯ	РОБІТ	
Грунтуючу фарбу PROFLINE NEW перед застосуванням слід ретельно перемішати. Фарба наноситься пензлем або щіткою. Час 
висихання фарби, перш за все , залежить від температури навколишнього середовища і вологості повітря. При нормінімальних 
кліматичних умовах (температура +200 C і відносна вологість повітря 60 %) час висихання фарби 4 години. Висохла фарба стійка 
до механічних впливів. Інструменти слід відразу ж після вживання промити водою. Засохлі бризки слід усунути органічними 
розчинниками.
ПРИМІТКА	:	Роботи слід виконувати при температурі основи від +50 C до +350 C і відносній вологості до 90 %. Всі вишеізложен 
ні рекомендації ефективні при температурі +200 C і відносній вологості повітря 60 %. В інших умовах час висихання фарби може 
змінитися.
РЕКОМЕНДАЦІЇ	: Крім вищевикладеної інформації про застосування фарби-грунт ФГ-142, при роботі з нею слід керуватися 
діючими нормативними документами. Застосування фарби-грунта не представляє труднощі за умови дотримання правил 
викладених у даному технічному описі. У разі використання фарби в інших умовах необхідно самостійно випробувати матеріал 
або звернутися за порадою до виробника. Гарантовані властивості матеріалу перевірені практичним шляхом і испрямування.
ЗБЕРІГАННЯ: У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою до +350 C 12 місяців від дати 
виготовлення , зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від замерзання .
УПАКОВКА: Фарба-грунт  «ФГ- 142»  фасується в пластмасові відра по 5 і 10 л .
ГАРАНТІЇ	ВИРОБНИКА: Виробник гарантує відповідність Фарби-грунт  «ФГ- 142»   вказаним технічним характеристикам при 
виконанні правил транспортування, зберігання , приготування і нанесення , які наведені в даному технічному описі . Виробник 
не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу , а так само за його застосування в інших цілях і умовах не 
передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.
Фарба-грунт «ФГ-142» група Р.1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтующая краска« PROFLINE NEW» ФГ-142 предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укреп-
ления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению декоративных штукатурок и красок группы 
PROFLINE NEW. Для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Применяется по основаниям из бетона, цементно-
известковых, цементно-песчаных штукатурок, кирпича,  гипсовым поверхностям и др. на стенах и потолках внутри и снаружи 
зданий. В фасадных системах скрепленной теплоизоляции применяется для подготовки защитного армирован-ного слоя под 
отделку.

ПОДГОТОВКА	ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим 
и прочным без видимых разрушений. Перед применением грунтующей краски основание очищается от пыли, наплывов, 
масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Все неровности и не прочные участки основания 
следует удалить, а затем выровнять за 24 часа до начала работ. На основании, подверженном увлажнению, необходимо 
предварительно за 3 суток выполнить гидроизоляцию материалами. Основания с элементами биологической коррозии 
обработать специальными составами или удалить механическим путём.

ВЫПОЛНЕНИЕ	РАБОТ
Грунтующую краску PROFLINE NEW перед применением следует тщательно перемешать. Краска наносится кистью или 
щёткой. Время высыхания краски, прежде всего, зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При нор-
мальных климатических  условиях (температура  +200 C и относительная влажность воздуха 60%) время высыхания краски 4 
часа. Высохшая краска устойчива к механическим воздействиям. Инструменты следует сразу же после употребления промыть 
водой. Засохшие брызги следует устранить органическими растворителями. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Работы следует выполнять при температуре основания от +50 C до +350 C и относительной влажности до 90%. 
Все вышеизложен-ные рекомендации эффективны при температуре +200 C и относительной влажности воздуха 60%. В других 
условиях время высыхания краски может измениться. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: Кроме вышеизложенной информации о применении краски-грунт «ФГ-142», при работе с ней следует 
руководствоваться действующими нор-мативными документами. Применение краски не представляет трудности при условии 
соблюдения правил изложенных в данном техническом описании. В случае использования краски-грунт в других условиях 
необходимо самостоятельно испытать материал или обратиться за советом к производителю. Гарантированные свойства 
материала проверены практическим путём и исследованиями. 
ХРАНЕНИЕ: В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с постоянной температурой до + 350 C 12 месяцев от даты  
изготовления, указанной на упаковке. 
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