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Про холдинг

«АЛЬФА ФОРМУЛА»
Виробничо-індустріальний холдинг, діяль-
ність якого полягає у розробці та впрова-
дженні комплексних інноваційних рішень і 
технологій виготовлення матеріалів для бу-
дівництва об’єктів промислового та цивіль-
ного призначення, а також у виробництві та 
застосуванні  полімерних композитів у про-
мисловому і цивільному будівництві.
Компанія фокусується на інноваційному лі-
дерстві у стратегічно важливих галузях за-
стосування будівельних матеріалів.

Наша місія
Бути інноваційним лідером галузі та твори-
ти сучасне майбутнє будівельного вироб-
ництва в Україні.

виробничо-індустріальний холдинг

Виробничо-індустріальний холдинг «Альфа 
Формула» — велика українська група компаній, 
яка понад 20 років об’єднує і розвиває бізнес у 
різних сферах діяльності.

Так, ТОВ «Магма Індустрія», яка входить до зазна-
ченої групи компаній, є виробником базальтово-
го супертонкого волокна БСТВ-ст, з якого виго-
товляється високотемпературна теплоізоляція 
для енергогенерувальних промислових об’єктів. 
Продукція ТОВ «Магма Індустрія» характеризу-
ється низьким показником теплопровідності та 
температурою застосування понад 300 °С.

У подальшому, зважаючи на 10-ти річний 
досвід виробництва теплоізоляційної про-
дукції, була створена компанія «Альфа Фор-
мула», яка імплементувала фахові знання 
команди «Магма Індустрія» у виробництво ши-
рокого спектра продукції із застосуванням 
базальтового супертонкого волокна БСТВ-ст. 
Завдяки розвитку та вдосконаленню знань у га-
лузі теплоізоляції були створені нові продукти —  
теплоізоляційні суміші для енергогенеруваль-
них підприємств, до складу яких входить гра-
нульоване базальтове волокно БСТВ-ст. Зазна-
чені теплоізоляційні суміші характеризуються 
високими фізико-механічними показниками та 
можуть застосовуватися за високих температур, 
мають невелику густину, завдяки чому значно 
зменшують навантаження на конструкцію, а та-
кож мають низький показник теплопровідності.

Маючи значний досвід у галузі теплоізоляції, 
ТОВ «Альфа Формула» створила лінійку 
теплоізоляційний будівельних сумішей для 
цивільного будівництва «inTHERMIX», яка 
є унікальною альтернативою стандартним 
утеплювачам для ринку цивільного будівництва.

Розвиток нових інноваційних продуктів у галузі 
теплоізоляції — є одним із пріоритетних напрям-
ків розвитку ТОВ «Альфа Формула».

З огляду на досвід та виробничі потужності під-
приємства, команда Альфа Формула виробляє 
стандартні сухі будівельні суміші для цивільного 
будівництва під торговельною маркою WARMIX, 
у яких використовується гранула із базальтового 
волокна БСТВ-ст та високоякісна сировина.

Команда технологів компанії «Альфа Форму-
ла» також працює над створенням полімерних 
композитів, армованих базальтовим волокном 
БСТВ-ст, які вже застосовуються у цивільному і 
промисловому будівництві та у виробництві ши-
рокого спектра полімерних матеріалів. Армуван-
ня базальтовим волокном полімерних компози-
тів з метою поліпшення властивостей кінцевого 
виробу та застосування таких композитів у про-
мисловості та будівництві — це ще один із прі-
оритетних напрямків розвитку компанії «Альфа 
Формула».
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Напрямки діяльності:

Виробництво теплоізоляційних 
матеріалів та теплоізоляційних  
сумішей для промисловості  
та цивільного будівництва

Виробництво сучасних 
будівельних матеріалів,  
у тому числі сумішей  
для будівництва

Розробка технологій  
та виробництво полімерних 
матеріалів для цивільного  
та промислового будівництва

Виробничі потужності та логістика
Виробничі потужності компанії, розташовані  
у м. Костопіль, Рівненської області.

На заводі встановлено обладнання провідних 
європейських компаній.

Уся продукція «Альфа Формула» відповідає 
високим європейським вимогам та стандартам. 

Географія діяльності: працюємо на всій території 
України, здійснюємо доставку в будь-який регіон.

Якість
Компанія «Альфа Формула»  

у своїй роботі сповідує філософію 3-х рівневої якості:

Відповідність стандартам, 
технічним вимогам  

і сертифікатам
Ми контролюємо продукцію на 
кожному етапі виробництва та 

регулярно переглядаємо технології.

Відповідність  
використанню

Продукт повинен відповідати 
експлуатаційним вимогам 

та вирішувати конкретні завдання.

Відповідність  
сучасним вимогам ринку

Для нас це означає не тільки 
задовольняти існуючі потреби клієнтів, 

але й бути на крок попереду від 
можливих завдань та викликів.

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ДРУГИЙ РІВЕНЬ ТРЕТІЙ РІВЕНЬ

6
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
високоякісний цемент, фракціонова-
ний пісок, гранітний відсів та полімерні 
добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
для влаштування та ремонт цементно 
піщаних стяжок, локального бетонуван-
ня, влаштування фундаментів, пандусів 
та малих архітектурних форм.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Пластичність
• Водо та морозостійкість
• Висока міцність
• Містить гранітний відсів
• Універсальність застосування
• Застосування в середині та зовні при-

міщень

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• нерівності від 10 мм та неміцні ділян-
ки поверхні слід видалити і відремон-
тувати за допомогою цієї суміші за 24 
години до початку робіт;

• основи з високим водопоглинанням 
для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати;

• за необхідності попередньо влашту-
вати маяки;

• занадто гладким поверхням (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується на-
дати шорсткості поверхні;

• в приміщеннях площею більше 20 м2 

влаштувати деформаційні шви відпо-
відно до нормативної документації;

• в місцях з мінімальною товщиною 
для зменшення ризику появи тріщин 
рекомендується укласти на поверх-
ню металеву сітку з розміром комірки 
50х50 мм

• у місцях примикання стін, колон до 
стяжки, рекомендується встановити 
спеціальну розділяючу демпферну 
стрічку.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• приготовану розчинову суміш рівно-

мірно розподілити по основі, до зада-
ного маяками рівня та розрівняти за 
допомогою рейки або правила;

• вирівнювання і загладжування вико-
нується за допомогою металевої тер-
ки чи механічних інструментів (дис-
кова затиральна машина);

• Заповнення дефектів проводити в 
декілька шарів в залежності від гли-
бини пошкоджень, шари наносити 
відразу після тужавіння (близько 2–3 
годин) попереднього;

• свіжовлаштовану розчинову суміш 
слід берегти від швидкого висихання 
і за необхідності зволожувати.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжовлаштовану розчинову суміш 
слід берегти від швидкого висихання і 
за необхідності зволожувати. Після за-
твердіння необхідно підтримувати 2–3 
доби у вологому стані.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C. Всі приведе-
ні дані дійсні для t=+20 °С та вологості 
60 %, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись 

Суміш WARMix Universal Beton B-25 
містить портландцемент, тому дає луж-
ну реакцію при зачиненні водою, під 
час роботи застосовувати засоби захи-
сту. При потраплянні в очі та на слизо-
ві оболонки ретельно промити водою, 
звернутись до лікаря.

* Витрата продукту залежить від параметрів стінових виробів та навичок виконавця робіт.
** У стяжку, фундамент та пандус товщиною більше 100 мм з метою уникнення усадочних тріщин, рекомендовано додати 
крупний заповнювач (розміром не більше половини товщини шару) в кількості, що не перевищує початкового об’єму 
розчинової суміші.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.CТ2, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 0,14–0,16 л/кг

Витрата* сухої суміші від 1,9 кг/ м2

Рекомендована товщина шару від 20 до 150**мм

Час придатності розчинової суміші не менше 1 години

Межа міцності на стиск після 28 діб тверднення не менше 25 МПа

Міцність зчеплення з бетонною поверхнею після 28 діб тверднення не менше 0,5 МПа

Час можливого технологічного пересування через 24 год

Морозостійкість не менше 75 циклів

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

УНІВЕРСАЛЬНА СУМІШ — СУХИЙ БЕТОН
WARMIX UNIVERSAL BETON B-25

Пластична Водо-  
та морозостійка

Висока міцністьЗастосування всередині 
та зовні приміщень

Універсальність 
застосування

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · БЕТОННІ СУМІШІ
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД
Білий цемент, мармурова крихта, фрак-
ціонований пісок та модифікуючі полі-
мерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для тонкошарового деко-
ративного оздоб лення всередині та 
зовні приміщення на різноманітних 
мінеральних поверхнях (бетон, цегла, 
цементно-піщана штукатурка тощо). 
Має естетичну фактуру «баранець». Ре-
комендується застосовувати як один 
із варіантів улаштування фінішного 
шару в системі фасадної теплоізоляції. 
Потребує подальшого покриття вод-
но-дисперсійними або органорозчин-
ними фарбами.

ВЛАСТИВОСТІ
• Білого кольору
• Паропроникна
• Водо- та морозостійка 
• Тріщиностійка
• Застосування всередині та зовні бу-

дівель

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Здійснюється згідно з вимогами ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Поверхня повинна бути міцною, рівною 
(нерівності поверхні перешкоджають 
створенню фактури), однорідною за 
водопоглинанням, очищеною від пилу, 
мастила та інших розділяючих речовин, 
що знижують адгезію розчину. Водопо-
глинаючі основи просочують ґрунтов-
ками, потім вкривають контакт-ґрунтом. 
Покриття, пофарбовані вапняними, по-
лімерними, органорозчинними, масля-
ними фарбами, повністю видаляють 
механічним або іншим способом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготування робочого розчину: в чи-
сту ємність налити воду з розрахунку 
180–200 мл на 1 кг сухої суміші (4,5–5,0 
л на 25 кг), рекомендована температу-
ра води від +15 °С до +20 °С. Поступово 
перемішуючи міксером, додавати су-
міш до отримання розчину без грудок. 
Витримати розчин 5 хвилин, знову пе-
ремішати до необхідної консистенції, 
якщо потрібно відкоригувати водою 
або сухим матеріалом. Час використан-
ня готового розчину — не менше 60 
хвилин.
Розчинову суміш наносять металевим 
шпателем на підготовлену поверх-
ню знизу вгору. Потім знімають зайву 
розчинову суміш і формують шар, тов-
щина якого дорівнює максимальному 
розміру зерна штукатурки, металевий 
шпатель тримають під кутом 45–50° до 
оздоблюваної поверхні. В залежності 
від основи та температурних умов про-
тягом 5–15 хвилин після нанесення роз-
чинової суміші, надати свіжонанесено-
му шару необхідної фактури шляхом 
легких обертальних або поступальних 
рухів по поверхні за допомогою терки з 
пружною поверхнею (пластик, дерево). 
Роботи на одній площині рекоменду-
ється виконувати безперервно, не до-
пускаючи висихання щойно затертих 
шарів, розпочинати від кута до кута бу-
дівлі чи приміщення або по границях 
рельєфних елементів огороджувальних 
конструкцій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Необхідно запобігати надмірного виси-
хання (утворення протягів, попадання 
прямих сонячних променів), оберігати 
від дощу, впливу від’ємних температур, 

свіжонанесеної штукатурки протягом 
2–3 днів. Не використовувати для опо-
рядження цоколя будівлі. Для гарантії 
стабільності кольору по всій поверхні 
бажано дотримуватися стабільності 
дозування води, використовувати ма-
теріал однієї партії. При змушених пе-
рервах вздовж лінії закінчення робіт 
потрібно приклеїти малярну стрічку, 
яку потім видалити разом із залишками 
розчинової суміші після її нанесення та 
надання фактури. По закінченню пере-
рви роботу продовжувати з місця при-
пинення робіт.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C та відносній 
вологості повітря 55–65%. Усі приведе-
ні дані дійсні для t=+20 °С та вологості 
60%, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись. 
Суміш WARMix DECOR-15 містить це-
мент, тому дає лужну реакцію при зачи-
ненні водою. Під час роботи застосову-
вати засоби захисту. При потраплянні 
в очі та на слизові оболонки ретельно 
промити водою, звернутись до лікаря. 

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ШТ4, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Колір білий
Витрата води для приготування робочого розчину 4,5–5,0 л на 25 кг
Витрата* сухої суміші від 2,4 кг\м2

Площа покриття з 1 мішка 25 кг сухої суміші близько 10,0 м2

Час використання розчину не менше 60 хв
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах після  
28 діб тверднення не менше 0,5 МПа

Паропроникність не менше 0,05 мг/(м•год•Па)
Коефіцієнт водопоглинання не більше 0,5 кг/м2•√год
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Морозостійкість більше 75 циклів
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА МІНЕРАЛЬНА «КАМІНЦЕВА» БІЛА  
(Ø 1,5 ММ)
WARMIX DECOR-15

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

ПаропроникнаВодо-  
та морозостійка 

ТріщиностійкаЗастосування всередині 
та зовні будівель
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Білий цемент, мармурова крихта, фрак-
ціонований пісок та модифікуючі полі-
мерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для тонкошарового деко-
ративного оздоблення всередині та 
зовні приміщення на різноманітних мі-
неральних поверхнях (бетон, цегла, це-
ментно-піщана штукатурка тощо). Має 
естетичну фактуру «короїд». Рекоменду-
ється застосовувати як один із варіантів 
улаштування фінішного шару в системі 
фасадної теплоізоляції. Потребує по-
дальшого покриття водно-дисперсій-
ними або органорозчинними фарбами.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Білого кольору
• Паропроникна
• Застосування всередині та зовні бу-

дівель
• Водо- та морозостійка
• Тріщиностійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Здійснюється згідно з вимогами ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Поверхня повинна бути міцною, рівною 
(нерівності поверхні перешкоджають 
створенню фактури), однорідною за 
водопоглинанням, очищеною від пилу, 
мастила та інших розділяючих речовин, 
що знижують адгезію розчину. Водопо-
глинаючі основи просочують ґрунтов-
ками, потім вкривають контакт-ґрунтом. 
Покриття, пофарбовані вапняними, по-
лімерними, органорозчинними, масля-
ними фарбами, повністю видаляють 
механічним або іншим способом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Приготування робочого розчину: в чи-
сту ємність налити воду з розрахунку 
180–200 мл на 1 кг сухої суміші (4,5–5,0 
л на 25 кг), рекомендована температу-
ра води від +15 °С до +20 °С. Поступово 
перемішуючи міксером, додавати су-
міш до отримання розчину без грудок. 
Витримати розчин 5 хвилин, знову пе-
ремішати до необхідної консистенції, 
якщо потрібно відкоригувати водою 
або сухим матеріалом. Час використан-
ня готового розчину — не менше 60 
хвилин.
Розчинову суміш наносять металевим 
шпателем на підготовлену поверх-
ню знизу вгору. Потім знімають зайву 
розчинову суміш і формують шар, тов-
щина якого дорівнює максимальному 
розміру зерна штукатурки, металевий 
шпатель тримають під кутом 45–50° до 
оздоблюваної поверхні. В залежності 
від основи та температурних умов про-
тягом 5–15 хвилин після нанесення роз-
чинової суміші, надати свіжонанесено-
му шару необхідної фактури шляхом 
легких обертальних або поступальних 
рухів по поверхні за допомогою терки з 
пружною поверхнею (пластик, дерево). 
Роботи на одній площині рекоменду-
ється виконувати безперервно, не до-
пускаючи висихання щойно затертих 
шарів, розпочинати від кута до кута бу-
дівлі чи приміщення або по границях 
рельєфних елементів огороджувальних 
конструкцій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Необхідно запобігати надмірному ви-
сиханню (утворення протягів, попа-
дання прямих сонячних променів), 
оберігати від дощу, впливу від’ємних 

температур, свіжонанесену штукатурку 
протягом 2–3 днів. Не використовувати 
для опорядження цоколя будівлі. Для 
гарантії стабільності кольору по всій по-
верхні бажано дотримуватися стабіль-
ності дозування води, використовувати 
матеріал однієї партії. При змушених 
перервах вздовж лінії закінчення робіт 
потрібно приклеїти малярну стрічку, 
яку потім видалити разом із залишками 
розчинової суміші після її нанесення та 
надання фактури. По закінченню пере-
рви роботу продовжувати з місця при-
пинення робіт.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C та відносній 
вологості повітря 55–65%. Усі приведе-
ні дані дійсні для t=+20 °С та вологості 
60%, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись. 
Суміш WARMix DECOR-20 містить це-
мент, тому дає лужну реакцію при зачи-
ненні водою. Під час роботи застосову-
вати засоби захисту. При потраплянні 
в очі та на слизові оболонки ретельно 
промити водою, звернутись до лікаря.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА МІНЕРАЛЬНА «КОРОЇД» БІЛА  
(Ø 2,0 ММ)
WARMIX DECOR-20

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

ПаропроникнаВодо-  
та морозостійка 

ТріщиностійкаЗастосування всередині 
та зовні будівель

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ШТ4, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Колір білий
Витрата води для приготування робочого розчину 4,5–5,0 л на 25 кг
Витрата* сухої суміші від 2,6 кг\м2

Площа покриття з 1 мішка 25 кг сухої суміші близько 9,0 м2

Час використання розчину не менше 60 хв
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах після  
28 діб тверднення не менше 0,5 МПа

Паропроникність не менше 0,05 мг/(м•год•Па)
Коефіцієнт водопоглинання не більше 0,5 кг/м2•√год
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Морозостійкість більше 75 циклів
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Суміш для закріплення матеріалів Ц.1.ЗК4, ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Витрата води для приготування робочого розчину 5,5–6,5 л на 25 кг
Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм від 1,8 кг\м2

Час використання розчину понад 120 хв.
Час корегування не менше 20 хв.
Відкритий час не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах після 28 діб 
тверднення:
– витримки в повітряно-сухих умовах
– температурного впливу (+70˚С)

не менше 1,0 МПа

Розшивання швів через 24 год.
Час можливого технологічного пересування не раніше ніж 24 год.
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Морозостійкість понад 75 циклів
Температура експлуатації від -30 °С до +160 °С

СКЛАД:
цемент, фракціонований пісок та моди-
фікуючі полімерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується для облицювання 
поверхонь печей, камінів та димоходів, 
а також інших поверхонь (крім гіпсо-
вих), що не деформуються керамічною, 
керамогранітною плиткою (з водопо-
глинанням від 0,2%), плиткою з нату-
рального (крім мармурових) та штуч-
ного каменю, розміром не більше ніж 
600х600 мм. Ефективний при облицю-
ванні «теплої підлоги» в системах під-
лог з підігрівом. Можливе застосування 
для вирівнювання поверхонь печей та 
камінів перед подальшим опоряджен-
ням (наноситься шаром до 10 мм).

ВЛАСТИВОСТІ:
• Термостійкий до 180˚С
• Висока адгезія до основи
• Стійкий до зміщення
• Можливе застосування в системах 

підлог з підігрівом
• Водо- та морозостійкий
• Для горизонтальних та вертикальних 

поверхонь

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згід-
но з вимогами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 
та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня 
повинна бути міцною, однорідною за 
водопоглинанням, очищеною від пилу, 
мастила та інших розділяючих речо-
вин, що знижують адгезію розчину. За 
необхідності основу потрібно відре-
монтувати, вирівняти та проґрунтувати. 
Невеликі нерівності та виїмки в основі 
можна зарівняти цією ж клейовою су-
мішшю, можливе також використання 

інших спеціальних сумішей. Рекомен-
дується ґрунтовка глибокого проник-
нення WARMIX GRUNT. При ремонті ос-
нови починати укладання плитки варто 
не раніше ніж після 24-х годин з момен-
ту закінчення роботи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Для приготування робочого розчину 
клею в чисту ємність налити воду (ре-
комендована температура +15…+20  °С) 
з розрахунку 220…260 мл на 1 кг сухої 
суміші (5,50…6,5 л на 25 кг). Поступово 
перемішуючи міксером, додавати су-
міш до отримання розчину без грудок. 
Після витримки протягом 5 хвилин 
перемішати знову до необхідної кон-
систенції. За потреби відкоригувати 
водою або сухим матеріалом. Час вико-
ристання готового розчину становить 
120 хвилин.
Нанести приготований розчин суміші 
«WARMIX Universal Hot Glue» на осно-
ву по всій контактній поверхні тонким 
шаром за допомогою лопатки або тер-
ки, розрівняти зубчастим шпателем. 
Плитку попередньо не замочувати у 
воді. Викласти плитку на рівну розчин-
ну поверхню та притиснути (рекомен-
довано застосовувати різні розміри 
зубчастих шпателів залежно від розмі-
ру плитки, див. нижче). Під час притис-
кання докласти зусилля рівномірно по 
площі для розподілення розчину між 
основою і матеріалом. Плитки не слід 
укладати без шва, мінімальний розмір 
якого повинен бути 2 мм. Можливий 
час коректування положення дорів-
нює 20 хвилин. Також не рекомендо-
вано наносити надмірну кількість 
розчину по площі для запобігання 
пересиханню. Залишки розчину не-
обхідно видалити з лицьової поверхні 

плитки до затвердіння, за нормальних 
умов заповнення швів провести через 
24 години.
При облицюванні можливо застосо-
вувати двосторонній (комбінований) 
метод нанесення розчинової суміші, 
коли частину розчину клею наносять 
на основу та додатково шар 1..2 мм на 
зворотний бік облицювального виробу, 
підвищуючи міцність зчеплення плит-
ки з поверхнею.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Температурне навантаження облицьо-
ваних поверхонь необхідно викону-
вати після набору міцності не раніше 
ніж через 28 діб після облицювання. 
Не здійснювати різкого підвищення 
температури облицювальної поверхні, 
температуру піднімати поступово.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C. Усі наведені 
дані дійсні для t=+20 °С та при вологості 
60%, за інших умов параметри та харак-
теристики можуть змінитися.
Суміш «WARMIX Universal Hot Glue» 
містить портландцемент, тому дає луж-
ну реакцію при змішуванні з водою. Під 
час роботи необхідно застосовувати за-
соби захисту. При потраплянні в очі та 
на слизові оболонки слід ретельно про-
мити їх водою, звернутися до лікаря.

КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ ТА ПЕЧЕЙ
WARMIX UNIVERSAL HOT GLUE

Висока адгезія  
до основи

Стійкий 
до зміщення

Термостійкий  
до 180˚С

Водо- 
та морозостійкий

Для систем  
«тепла підлога»

Для горизонтальних 
та вертикальних поверхонь

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ СУМІШІ
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для облицювання стін та підлог кера-
мічною плиткою та інших облицюваль-
них матеріалів з водопоглинанням від 
3,0%, розміром не більше 400х400 мм. 
На недеформовані мінеральні основи 
(бетонні, цегляні, цементнопіщані, це-
ментно-вапняні та гіпсові), всередині та 
зовні споруд. Приготований розчин — 
пластичний, тиксотропний, а затверді-
ла суміш — водо- і морозостійка.

СКЛАД:
Цемент, фракціонований пісок та моди-
фікуючі полімерні добавки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• невеликі нерівності та неміцні ділян-
ки поверхні слід видалити і відремон-
тувати цією ж клейовою сумішшю за 
24 години до початку робіт;

• за наявності значних нерівностей 
поверхонь можливе також викори-
стання інших сумішей WARMix згідно 
з інструкціями та відповідно до при-
значення;

• основи з високим водопоглинанням 
для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 200–220 мл на 1 кг сухої суміші 
(5,0–5,5 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 120 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• облицювальну плитку попередньо не 

замочувати у воді;
• розчин клею слід наносити лише на 

таку площу, яка може буде оздоблена 
за 15 хвилин, після укладання зміна 
положення плитки допускається про-
тягом 10 хвилин;

• нанести приготовлену розчинову 
суміш WARMix Ceramic Tile Glue на 
основу по всій контактній поверхні 
тонким шаром за допомогою лопатки 
або терки, розрівняти зубчатим шпа-
телем;

• викласти плитку на нанесену розчин-
ну суміш та притиснути (рекомендо-
вано застосовувати різні розміри зуб-
чатих шпателей залежно від розміру 
плитки);

• при роботі на поверхнях з великим 
водопоглинанням готувати розчин з 
підвищеною витратою води, при зов-
нішніх роботах доцільно застосову-
вати комбінований метод, при якому 
частину розчину наносять на основу 
та додатковий шар 1–2 мм на плитку;

• залишки розчину необхідно видали-
ти з лицьової поверхні плитки до за-
твердіння, при нормальних умовах 
заповнення швів провести через 24 
години;

• облицювання виконують не запов-
нюючи шви, для цього рекоменду-
ється використовувати розшивочні 
хрестики.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Важливо при роботі на поверхнях з ве-
ликим водопоглинанням готувати роз-
чин з підвищеною витратою води. При 
зовнішніх роботах доцільно застосову-
вати комбінований метод, при якому 
частину розчину наносять на основу та 
додатковий шар 1-2 мм на плитку.
Можливе застосування суміші WARMix 
Ceramic Tile Glue для ремонтних робіт 
та для покращення властивостей буді-
вельних розчинів. Роботи проводити 
керуючись типовими технологічними 
картами, інструкціями та діючими нор-
мативними документами.

ПРИМІТКИ
Суміш WARMix Ceramic Tile Glue містить 
портландцемент, тому дає лужну реак-
цію при зачиненні водою. Під час робо-
ти застосовувати засоби захисту. При 
потраплянні в очі та на слизові оболон-
ки ретельно промити водою, звернути-
сь до лікаря. Всі приведені дані дійсні 
для t=+20 °С та вологості 60%, в інших 
умовах параметри та характеристики 
можуть змінитись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ЗК1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину: 5,0–5,5 л на 25 кг 
Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм від 1,6 кг/м2

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм 
Час використання розчину більше 120 хв 
Час коригування 10 хв 
Міцність зчеплення з основою після 28 діб тверднення більше 1,0 МПа 
Розшивання швів через 24 год 
Товщина клейового шару 2–10 мм 
Час можливого технологічного пересування не раніше ніж 48 год 
Морозостійкість більше 75 циклів 
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
WARMIX CERAMIC TILE GLUE (3K-1)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Висока 
пластичність

МорозостійкаРекомендована  
для вологих приміщень

ТріщиностійкаДля внутрішніх  
та зовнішніх поверхонь

Довговічна
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Цемент, фракціонований пісок та моди-
фікуючі полімерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для облицювання стін та підлог кера-
мічною, керамогранітною плиткою (з 
водопоглинанням від 0,2 %) , плиткою 
з натурального та штучного каменю, 
розміром не більше 600х600 мм. На 
недеформовані мінеральні основи 
(бетонні, цегляні, цементно-піщані, це-
ментно-вапняні та гіпсові), всередині та 
зовні споруд. Ефективний при облицю-
ванні «теплої підлоги» з водяним обі-
грівом. Приготований розчин — елас-
тичний, тиксотропний, а затверділа 
суміш — водо- та морозостійка.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Висока адгезія до основи
• Стійкий до зміщення
• Для систем «тепла підлога»
• Водо- та морозостійкий
• Застосування всередині та зовні спо-

руд

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• невеликі нерівності та неміцні ділян-
ки поверхні слід видалити і відремон-
тувати цією ж клейовою сумішшю за 
24 години до початку робіт;

• за наявності значних нерівностей 
поверхонь можливе також викори-
стання інших сумішей Warmix згідно 

з інструкціями та відповідно до при-
значення;

• основи з високим водопоглинанням 
для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 200–220 мл на 1 кг сухої суміші 
(5,0–5,5 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 120 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• облицювальну плитку попередньо не 

замочувати у воді;
• розчин клею слід наносити лише на 

таку площу, яка може буде оздоблена 
за 15 хвилин, після укладання зміна 
положення плитки допускається про-
тягом 10 хвилин;

• нанести приготований розчин сумі-
ші WARMix Universal Tile Adhesive на 
основу по всій контактній поверхні 
тонким шаром за допомогою лопатки 
або терки, розрівняти зубчатим шпа-
телем;

• викласти плитку на нанесену розчин-
ну суміш та притиснути (рекомендо-
вано застосовувати різні розміри зуб-
чатих шпателей залежно від розміру 
плитки);

• при роботі на поверхнях з великим 
водопоглинанням готувати розчин з 
підвищеною витратою води, при зов-
нішніх роботах доцільно застосову-

вати комбінований метод, при якому 
частину розчину наносять на основу 
та додатковий шар 1–2мм на плитку;

• залишки розчину необхідно видали-
ти з лицьової поверхні плитки до за-
твердіння, при нормальних умовах 
заповнення швів провести через 24 
години;

• облицювання виконують не запов-
нюючи шви, для цього рекоменду-
ється використовувати розшивочні 
хрестики.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Важливо при роботі на поверхнях з 
великим водопоглинанням готувати 
розчин з підвищеною витратою води 
(6,0 л/25 кг), при зовнішніх роботах до-
цільно застосовувати комбінований ме-
тод, при якому частину розчину нано-
сять на основу та додатково шар 1–2 мм 
на плитку.
Можливе застосування суміші WARMix 
Universal Tile Adhesive для ремонтних 
робіт та для покращення властивостей 
будівельних розчинів. Роботи проводи-
ти керуючись типовими технологічни-
ми картами, інструкціями та діючими 
нормативними документами.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за темпера-
тури основи від +5 °C до +30 °C. Суміш 
WARMix Universal Tile Adhesive містить 
портландцемент, тому дає лужну реак-
цію при зачиненні водою, під час робо-
ти застосовувати засоби захисту. При 
потраплянні в очі та на слизові оболон-
ки ретельно промити водою, звернути-
сь до лікаря. Всі приведені дані дійсні 
для t=+20 °С та вологості 60%, в інших 
умовах параметри та характеристики 
можуть змінитись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ЗК4 згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину: 5,0–5,5 л/25 кг 
Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм від 1,6 кг/м2

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм 
Час використання розчину більше 120 хв 
Час коригування 10 хв 
Міцність зчеплення з основою після 28 діб тверднення більше 1,0 МПа 
Розшивання швів через 24 год 
Товщина клейового шару 2–10 мм 
Час можливого технологічного пересування не раніше ніж 48 год 
Морозостійкість більше 75 циклів 
Температура застосування розчину від +5 ºС до +30 ºС 
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ З ПІДВИЩЕНОЮ ФІКСАЦІЄЮ
WARMIX UNIVERSAL TILE ADHESIVE (ЗК-4)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Висока адгезія  
до основи

Стійкий 
до зміщення

Водо- 
та морозостійкий

Застосування всередині 
і зовні будівель

Для систем  
«тепла підлога»

Для горизонтальних  
та вертикальних поверхонь
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Портландцемент, фракціонований пі-
сок та модифікуючі полімерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для облицювання стін та підлог кера-
мічною, керамогранітною плиткою (з 
водопоглинанням від 0,2 %), розміром 
не більше 600х600 мм. На недеформо-
вані мінеральні основи (бетонні, цегля-
ні, цементно-піщані, цементно-вапняні 
та гіпсові), всередині та зовні споруд. 
Приготований розчин — еластичний, 
тиксотропний, а затверділа суміш — 
водо- та морозостійка.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Висока адгезія до основи
• Пластичний
• Стійкий до вертикального зміщення
• Водо- та морозостійкий
• Для горизонтальних та вертикальних 

поверхонь
• Застосування всередині та зовні бу-

дівель

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згід-
но з вимогами ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня по-
винна бути міцною, однорідною за во-
допоглинанням, очищеною від пилу, 
мастила та інших розділяючих речо-
вин, що знижують адгезію розчину. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти та поґрунту-
вати. Невеликі нерівності та вибоїни 
в основі можна зарівняти цією ж кле-
йовою сумішшю, можливе також вико-
ристання інших спеціальних сумішей. 
Ґрунтовка рекомендується глибокого 
проникнення, при ремонті основи по-
чинати укладання плитки не раніше 

ніж через 24 години після закінчення 
роботи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Приготування робочого розчину: в чи-
сту ємність налити воду з розрахунку 
210–220 мл на 1 кг сухої суміші (5,25–5,5 
л на 25 кг), рекомендована темпера-
тура води від +15 °С до +20 °С. Посту-
пово перемішуючи міксером, дода-
вати суміш до отримання розчину 
без грудок. Після витримки 5 хвилин, 
перемішати знову до необхідної кон-
систенції, якщо потрібно відкоригува-
ти водою або сухим матеріалом. Час 
використання готового розчину — 120 
хвилин.
Нанести приготований розчин суміші 
на основу по всій контактній поверхні 
тонким шаром за допомогою лопатки 
або терки, розрівняти зубчатим шпа-
телем. Плитку попередньо не замочу-
вати у воді. Викласти плитку на рівну 
розчинну поверхню та притиснути 
(рекомендовано застосовувати різні 
розміри зубчастих шпателів залежно 
від розміру плитки, див. нижче). Під 
час притискання прикласти зусилля 
рівномірно по площі для розподілен-
ня розчину між основою та матеріа-
лом. Максимальна товщина розчинної 
частини не повинна перевищувати 10 
мм. Плитки не слід укладати без шва, 
мінімальний розмір якого повинен 
бути 2 мм. Можливий час коректуван-
ня положення — 20 хвилин, також не 
рекомендовано наносити надмірну 
кількість розчину по площі для запо-
бігання пересихання. Залишки роз-
чину необхідно видалити з лицьової 
поверхні плитки до затвердіння, при 
нормальних умовах заповнення швів 
провести через 24 години. При низь-

ких температурах навколишнього се-
редовища строки робіт можуть про-
довжуватись.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Важливо при роботі на поверхнях з 
великим водопоглинанням готувати 
розчин з підвищеною витратою води 
(5,5  л/25 кг), при зовнішніх роботах до-
цільно застосовувати комбінований ме-
тод, при якому частину розчину нано-
сять на основу та додатково шар 1–2 мм 
на плитку.
Можливе застосування суміші WARMix 
Universal GRES Glue для ремонтних ро-
біт та для покращення властивостей бу-
дівельних розчинів. Роботи проводити 
керуючись типовими технологічними 
картами, інструкціями та діючими нор-
мативними документами.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C. Всі приведе-
ні дані дійсні для t=+20 °С та вологості 
60 %, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись 
Суміш WARMix Universal GRES Glue 
містить портландцемент, тому дає 
лужну реакцію при зачиненні во-
дою, під час роботи застосовува-
ти засоби захисту. При потраплянні  
в очі та на слизові оболонки ретельно 
промити водою, звернутись до лікаря.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ЗК2, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 5,25–5,5 л на 25 кг
Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм від 1,8 кг\м2

Час використання розчину не менше 120 хв
Час коригування не менше 20 хв
Відкритий час не менше 20 хв
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах після  
28 діб тверднення не менше 0,8 МПа

Розшивання швів через 24 год
Час можливого технологічного пересування не раніше ніж 24 год
Товщина клейового шару 2–10 мм
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ
WARMIX UNIVERSAL GRES GLUE (ЗК-2)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Висока адгезія  
до основи

Стійкий до вертикального 
зміщення

Водо- 
та морозостійкий

Застосування всередині 
і зовні будівель

Пластичний Для горизонтальних 
та вертикальних поверхонь
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Портландцемент, фракціонований пі-
сок та модифікуючі полімерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Призначена для приклеювання всіх ти-
пів облицювальних плиток та каменю 
(крім мармуру) з водопоглинанням від 
0,2%, розміром не більше 800х800 мм. 
На недеформовані мінеральні основи 
(бетонні, цегляні, цементно-піщані, це-
ментно-вапняні та гіпсові) горизонталь-
ні та вертикальні поверхні, всередині та 
зовні споруд. Ефективний при облицю-
ванні терас, балконів та влаштування 
систем «тепла підлога» з водяним та 
електричним обігрівом. Приготований 
розчин — пластичний, тиксотропний, 
а затверділа суміш — водо- та морозо-
стійка.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Висока адгезія до основи (> 1,0 МПа)
• Для балконів та терас
• Для підлоги з водяним та електрич-

ним обігрівом
• Стійкий до зміщення
• Ефективний для плит великого роз-

міру (800х800 мм)
• Застосування всередині та зовні бу-

дівель
• Водо- та морозостійкий
• Зручний у застосуванні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Здійснюється згідно з вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-
212:2016. Поверхня повинна бути міц-
ною, однорідною за водопоглинанням, 
очищеною від пилу, мастила та інших 
розділяючих речовин, що знижують ад-
гезію розчину. За необхідності основу 
потрібно відремонтувати, вирівняти та 

поґрунтувати. Невеликі нерівності та 
вибоїни в основі можна зарівняти цією 
ж клейовою сумішшю, можливе також 
використання інших спеціальних сумі-
шей. Ґрунтовка рекомендується глибо-
кого проникнення, при ремонті основи 
починати укладання плитки не раніше 
ніж через 24 години після закінчення 
роботи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Приготування робочого розчину: в чи-
сту ємність налити воду з розрахунку 
220–240 мл на 1 кг сухої суміші (5,0–6,0 
л на 25 кг), рекомендована температура 
води від +15 °С до +20 °С. Поступово пе-
ремішуючи міксером, додавати суміш 
до отримання розчину без грудок. Піс-
ля витримки 5 хвилин, перемішати зно-
ву до необхідної консистенції, якщо по-
трібно відкоригувати водою або сухим 
матеріалом. Час використання готового 
розчину — 120 хвилин.
Нанести приготований розчин суміші 
на основу по всій контактній поверхні 
тонким шаром за допомогою лопатки 
або терки, розрівняти зубчатим шпа-
телем. Плитку попередньо не замочу-
вати у воді. Викласти плитку на рівну 
розчинну поверхню та притиснути 
(рекомендовано застосовувати різні 
розміри зубчастих шпателів залежно 
від розміру плитки, див. нижче). Під час 
притискання прикласти зусилля рівно-
мірно по площі для розподілення роз-
чину між основою і матеріалом. Макси-
мальна товщина розчинної частини не 
повинна перевищувати 10 мм. Плитки 
не слід укладати без шва, мінімальний 
розмір якого повинен бути 2 мм. Мож-
ливий час коректування положення — 
20 хвилин, також не рекомендовано на-
носити надмірну кількість розчину по 

площі для запобігання пересихання. 
Залишки розчину необхідно видалити 
з лицьової поверхні плитки до затвер-
діння, при нормальних умовах запо-
внення швів провести через 24 години. 
При низьких температурах навколиш-
нього середовища строки робіт можуть 
продовжуватись.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Важливо при роботі на поверхнях з 
великим водопоглинанням готувати 
розчин з підвищеною витратою води 
(6,0 л/25 кг), при зовнішніх роботах до-
цільно застосовувати комбінований ме-
тод, при якому частину розчину нано-
сять на основу та додатково шар 1–2 мм 
на плитку.
Можливе застосування суміші WARMix 
Universal ELAST GLUE для ремонтних 
робіт та для покращення властивостей 
будівельних розчинів. Роботи проводи-
ти керуючись типовими технологічни-
ми картами, інструкціями та діючими 
нормативними документами.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C. Всі приведе-
ні дані дійсні для t=+20 °С та вологості 
60 %, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись. 
Суміш WARMix Universal ELAST GLUE 
містить портландцемент, тому дає луж-
ну реакцію при зачиненні водою, під 
час роботи застосовувати засоби захи-
сту. При потраплянні в очі та на слизо-
ві оболонки ретельно промити водою, 
звернутись до лікаря.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ЗК4, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 5,0–6,0 л на 25 кг
Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм від 1,6 кг\м2

Час використання розчину не менше 120 хв
Час коригування не менше 20 хв
Відкритий час не менше 20 хв
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах після 28 діб 
тверднення не менше 1,0 МПа

Розшивання швів через 24 год
Час можливого технологічного пересування не раніше ніж 24 год
Товщина клейового шару 2–10 мм
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Морозостійкість більше 75 циклів
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

ЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ
WARMIX UNIVERSAL ELAST GLUE (ЗК-4)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Ефективний для плит 
великого розміру

Висока адгезія  
до основи

Стійкий 
до зміщення

Водо- 
та морозостійкий

Застосування всередині 
і зовні будівель

Зручний  
у застосуванні
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД
Цемент, фракціонований пісок та моди-
фікуючи полімерні добавки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Використовується при зведенні не-
сучих стін, огороджуючих конструк-
цій та перегородок. Розчинна суміш 
призначена для тонкошарової клад-
ки стін з точних по розміру блоків 
газо-пінобетону, пресованих, пустот-
них бетонних та керамічних. Крім 
того придатна для інших стінових 
матеріалів. Розчин клейової суміші 
для мурування піно-, газобетонних 
блоків WARMiX BRICK STANDART має 
високу пластичність, а також адге-
зію до переважної більшості стіно-
вих матеріалів. Затверділий матеріал 
має високі показники міцності тому 
забезпечується монолітність та дов-
говічність споруд, крім того до міні-
муму зменшується товщина швів і 
покращуються теплоізоляційні вла-
стивості огороджуючих конструкцій.

ВЛАСТИВОСТІ
• Універсальна
• Тонкошарова
• Запобігає утворенню «містків холоду»
• Морозостійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється 
згідно вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 
і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня 
має бути міцною, однорідною за во-
допоглинанням, очищеною від пилу, 
мастила та інших розділяючих речо-
вин, що знижують адгезію. За потре-
би основу необхідно відремонтувати 
та прогрунтувати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для приготування робочого розчину 
в чисту ємність налити воду з розра-
хунку 180...200 мл на 1 кг сухої суміші 
(4,5...5  л на 25 кг). Поступово перемі-
шуючи міксером, додавати суміш до 
утворення розчину без грудок. Після 
витримки 5 хвилин перемішати зно-
ву до необхідної консистенції, при 
потребі корегувати водою або сухим 
матеріалом. Час використання гото-
вого розчину 120 хвилин.
Розчин рівномірно наносять на кон-
тактні поверхні блоків з допомогою 
зубчатого шпателя 4–10 мм(залежить 
від точності та правильності розмі-
рів матеріалу) або кельми, вклада-
ють до конструкції та ущільнюють 
резиновою киянкою. Положення ви-
робу може коректуватись на протязі 
5...7  хв. Надлишок розчину вижатий 
з швів прибирають кельмою для по-
дальшого застосування. Після закін-
ченння робіт інструмент ретельно 
вимити. Роботи проводити у відпо-
відності з вимогами діючої докумен-
тації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На зведену конструкцію протягом 24 
годин (частковий набір міцності) по-
трібно уникати дії надмірних наван-
тажень та перекидаючих зусиль. Не 
замішувати новий заміс з залишками 
попереднього тому що це може погір-
шити якість розчину. При високих тем-
пературах доцільно використовувати 
холодну воду, а при tнс= +5...10 °С підігрі-
ту. Перед застосуванням не зберігати 
тривалий час суміш у мішках на сонці 
та морозі В спекотну погоду рекомен-
дується зволожувати блоки.

ПРИМІТКИ
Суміш WARMiX BRICK STANDART 
містить портландцемент тому дає луж-
ну реакцію при зачиненні водою, під 
час роботи використовувати засоби за-
хисту. При потраплянні в очі та слизо-
ві оболонки ретельно промити водою, 
звернутись до лікаря. Всі наведені дані 
дійсні для tнс=+20 °С і вологості 60%, в 
інших умовах параметри та характери-
стики можуть змінитись.

Витрата води для приготування робочого розчину 4,5–5,0 л на 25 кг

Витрата* сухої суміші на 1 м3 муруваня 600х400х288  
при товщині шва 2 мм приблизно 25 кг

Час використання розчину не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (міцність шва) за 28 діб не менше 0,2 МПа

Границя міцності на стиск за 28 діб не менше 5,0 МПа

Морозостійкість не менше 50 циклів

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Суміш для мурування Ц.1.МР2, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ ПІНО-  
ТА ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ
WARMIX BRICK STANDART

Запобігає утворенню 
«містків холоду»

Універсальна Тонкошарова Морозостійка
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Цемент, фракціонований пісок та полі-
мерні добавки, армована базальтовим 
супертонким волокном.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується при зведенні несу-
чих стін, огороджувальних конструкцій 
та перегородок. Розчинна суміш при-
значена для тонкошарової кладки стін 
з точних по розміру блоків: газо- та пі-
нобетону, пресованих, пустотних бе-
тонних та керамічних блоків. Крім того, 
придатна для інших стінових матеріа-
лів.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Універсальна
• Тонкошарова
• Запобігає утворенню «містків холоду»
• Морозостійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Поверхня повинна бути міцною та рів-
ною, однорідною за водопоглинанням, 
очищеною від пилу, мастила та інших 
розділяючих речовин, що знижують ад-
гезію розчину до основи.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 180–200 мл на 1 кг сухої суміші 
(4,5–5,0 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 120 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• розчин рівномірно наносять на кон-

тактні поверхні блоків за допомогою 
зубчатого шпателя 4-10 мм (залежить 
від точності та правильності розмірів 
матеріалу) або кельми, вкладають до 
конструкції та ущільнюють резино-
вою киянкою;

• положення виробу можна коригува-
ти протягом 3 хвилин;

• надлишок розчину вижатий зі швів 
прибирають кельмою для подальшо-
го застосування;

• після закінчення робіт інструмент ре-
тельно вимити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Уникати дії надмірних навантажень 
та перекидаючих зусиль на зведену 
конструкцію протягом 24 годин (част-
ковий набір міцності). Не замішувати 
новий заміс із залишками попередньо-
го, оскільки це може погіршити якість 
розчину. При високих температурах 
доцільно використовувати холодну 
воду, а при tнс= +5...+10 °С — підігріту. 
Перед застосуванням не зберігати су-
міш у мішках на сонці та морозі трива-
лий час. Можливе використання суміші 
UNIVERSAL BRICK для ремонтних робіт 
та для покращення властивостей буді-
вельних розчинів. Роботи виконувати 
керуючись типовими технологічними 
картами, інструкціями та чинними нор-
мативними документами.

ПРИМІТКИ
Суміш UNIVERSAL BRICK містить порт-
ландцемент, тому дає лужну реакцію 
при зачиненні водою. Під час роботи 
використовувати засоби захисту. При 
потраплянні в очі та на слизові оболон-
ки ретельно промити водою, зверну-

тись до лікаря. Всі наведені дані дійсні 
для tнс=+20 °С і вологості 60%, в інших 
умовах параметри та характеристики 
можуть змінитись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.МР2, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 4,5–5,0 л на 25 кг

Витрата* сухої суміші на 1 м3 муруваня приблизно 25 кг

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм

Час використання розчину не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (міцність шва) за 28 діб не менше 0,4 МПа

Границя міцності на стиск за 28 діб не менше 6,0 МПа

Морозостійкість не менше 50 циклів

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ
WARMIX UNIVERSAL BRICK (МР-2)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ

Запобігає утворенню 
«містків холоду»

Універсальна Тонкошарова Морозостійка
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Цемент, фракціонований пісок, пласти-
фікатор.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для грубого вирівнювання основи 
(влаштування стяжки) під наливні під-
логи (до марки 200) як зовні, так і все-
редині будівель і споруд.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Висока міцність (М200)
• Армована волокнами
• Мінімальна усадка
• Морозостійкість
• Зручність застосування
• Можливе застосування для підлог з 

підігрівом

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• нерівності від 10 мм та неміцні ділян-
ки поверхні слід видалити і відремон-
тувати за допомогою цієї суміші за 24 
години до початку робіт;

• основи з високим водопоглинанням 
для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати;

• за необхідності попередньо влашту-
вати маяки;

• занадто гладким поверхням (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується на-
дати шорсткості поверхні;

• в приміщеннях площею більше 20 м2 
влаштувати деформаційні шви відпо-
відно до нормативної документації;

• у місцях примикання стін, колон до 
стяжки, рекомендується встановити 
спеціальну розділяючу демпферну 
стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 140–160 мл на 1 кг сухої суміші 
(3,5–4,0 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 60 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• приготовану розчинову суміш рівно-

мірно розподілити по основі до зада-
ного маяками рівня та розрівняти за 
допомогою рейки або правила;

• вирівнювання і загладжування вико-
нується за допомогою металевої тер-
ки чи механічних інструментів (дис-
кова затиральна машина);

• свіжовлаштовану розчинову суміш 
слід берегти від швидкого висихання 
і за необхідності зволожувати;

• влаштовуючи багатошарове штука-
турне покриття товщиною шару 25–35 
мм, рекомендується застосовувати 
штукатурну сітку, занурену в розчин;

• мінімальна товщина шару стяжки над 
елементами системи водяного піді-
гріву повинна бути не менше 25 мм;

• при влаштуванні системи водяного 
підігріву опалювальні елементи пе-
ред початком робіт заповнити водою 
і не зливати протягом 28 діб з момен-
ту влаштування стяжки;

• температурне навантаження систе-

ми «тепла підлога» допускається не 
раніше ніж через 28 діб після її влаш-
тування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжовлаштовану розчинову суміш 
слід берегти від швидкого висихання і 
за необхідності зволожувати. Після за-
твердіння стяжку необхідно підтриму-
вати 2–3 доби у вологому стані.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +30 °C. Всі приведе-
ні дані дійсні для t=+20  °С та вологості 
60%, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись 
Суміш WARMix Start Floor містить порт-
ландцемент, тому дає лужну реакцію 
при зачиненні водою, під час роботи 
застосовувати засоби захисту. При по-
траплянні в очі та на слизові оболонки 
ретельно промити водою, звернутись 
до лікаря.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

** У стяжку товщиною більше 40 мм з метою уникнення усадочних тріщин, рекомендовано додати крупний заповнювач 
(розміром не більше половини товщини шару) в кількості, що не перевищує початкового об’єму розчинової суміші.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.CТ1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 0,14–0,16 л/кг

Витрата* сухої суміші від 1,9 кг/ м2

Рекомендована товщина шару від 10 до 80 мм**

Час придатності розчинової суміші не менше 1 години

Межа міцності на стиск після 28 діб тверднення не менше 20 МПа

Морозостійкість не менше 50 циклів

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ
WARMIX START FLOOR (СТ-1)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · СУМІШІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГИ

МорозостійкістьЗручність 
застосування

Висока міцністьАрмована 
волокнами

Мінімальна усадкаЗастосовується  
для підлог з підігрівом
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Портландцемент, фракціонований пі-
сок, полімерні та модифікуючі добавки.

СФЕРА  
ЗАСТОСУВАННЯ:
Для приклеювання та захисту всіх типів 
теплоізоляційних матеріалів та влаш-
тування армуючого шару, у тому числі 
плит з мінеральної вати та пінополісти-
ролу в системах утеплення будівель.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Атмосферостійкість
• Паропроникність
• Довготривалий час застосування
• Екологічність
• Висока адгезія
• Морозостійкість
• Ударостійкість
• Негорючість

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• невеликі нерівності та неміцні ділян-
ки поверхні слід видалити і відремон-
тувати цією ж клейовою сумішшю не 
пізніше ніж за 7 діб до приклеювання 
утеплювача;

• за наявності значних нерівностей 
поверхонь можливе також викори-
стання інших сумішей Warmix згідно 
з інструкціями та відповідно до при-
значення;

• основи з високим водопоглинанням 
для забезпечення кращого зчеплен-
ня теплоізоляційної плити до поверх-
ні рекомендується проґрунтувати.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 200–220 мл на 1 кг сухої суміші 
(5,0–5,5 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 120 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Улаштування теплоізоляційних плит:
• нанести приготований розчин по 

всій контактній поверхні плити зубча-
тим шпателем (10x10мм), встановити у 
плануєме розташування та притисну-
ти;

• під час притискання прикласти зу-
силля рівномірно по площі для роз-
поділення розчину між основою і ма-
теріалом;

• плити слід монтувати щільно одна до 
одної, уникаючи збігу вертикальних 
швів;

• можливий час коригування положен-
ня не менше 10 хвилин;

• через 2 доби після приклеювання 
необхідно механічно закріпити мате-
ріал фасадними дюбелями та влаш-
тувати гідроізолюючий армований 
шар.

Нанесення захисного покриття:
• розчинову суміш за допомогою терки 

або шпателя нанести тонким шаром 
(до 2 мм) на поверхню теплоізоляці-
йних плит, укласти на неї армуюючу 
лугостійку сітку (фактура сітки не по-
винна проглядатися) та розрівняти;

• кожна наступна смуга сітки повинна 

на 10 см по довжині і ширині пере-
кривати попередню, а в кутах — на 15 
см;

• шпателем нанести наступний шар 
розчину повністю закриваючи сітку 
(1–2 мм) та загладити поверхню;

• для влаштування покриття більше 5 
мм нанесення виконати в декілька 
прийомів по мокрому попередньому 
прошарку;

• запобігати швидкому висиханню 
(уникати протягів, попадання соняч-
них променів), при необхідності зво-
ложувати.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжонанесене покриття необхідно 
затіняти та захищати від потраплян-
ня опадів. При високих температурах 
доцільно використовувати холодну 
воду, а при tнс= +5...10 °С — підіг ріту. Пе-
ред застосуванням уникати тривалого 
зберігання суміші в мішках на сонці та 
морозі. Можливе використання сумі-
ші WARMix UNIVERSAL GLUE для ре-
монтних робіт та для покращення буді-
вельних розчинів. Роботи виконувати 
керуючись типовими технологічними 
картами, інструкціями та чинними нор-
мативними документами.

ПРИМІТКИ
Суміш WARMix UNIVERSAL GLUE містить 
портландцемент, тому дає лужну реак-
цію при зачиненні водою. Під час ро-
боти використовувати засоби захисту. 
При потраплянні в очі та на слизові 
оболонки ретельно промити водою, 
звернутись до лікаря. 
Всі наведені дані дійсні для tнс=+20 °С  
і вологості 60%, в інших умовах параме-
три та характеристики можуть зміни-
тись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.Гі3.ЗК5, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину:
– клей
– захисне покриття

5,0 л 
5,5 л 

Витрата* сухої суміші:
– наклеювання плит
– нанесення захисного покриття

5–6 кг/м2

4–6 кг/м2

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм 
Час використання розчину не менше 120 хв 
Міцність зчеплення з основою за 28 діб не менше 0,8 МПа 
Паропроникність не менше 0,1 мг/(м*год*Па) 
Морозостійкість не менше 50 циклів 
Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

УНІВЕРСАЛЬНА КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 
ТА АРМУВАННЯ ППС ТА МВ
WARMIX UNIVERSAL GLUE (ГІ 3, ЗК 5)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ

Паропроникність МорозостійкістьАтмосферостійкість Екологічність УдаростійкістьВисока адгезія
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Портландцемент, фракціонований 
пісок, полімерні та модифікуючі до-
бавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для приклеювання плит утеплювача 
(пінополістирол, графітовий пінопо-
лістирол та мінеральна вата) в систе-
мах утеплення будівель і споруд.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Атмосферостійка
• Паропроникна
• Довготривалий час застосування
• Стійка до зміщення
• Морозостійка
• Негорюча

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, масти-
ла та інших розділяючих речовин, 
що знижують адгезію розчину до 
основи;

• невеликі нерівності та неміцні ді-
лянки поверхні слід видалити та 
відремонтувати цією ж клейовою 
сумішшю не пізніше ніж за 7 діб до 
приклеювання утеплювача;

• за наявності значних нерівностей 
поверхонь можливе також викори-
стання інших сумішей Warmix згід-
но з інструкціями та відповідно до 
призначення;

• основи з високим водопоглинан-
ням для забезпечення кращого 
зчеплення теплоізоляційної плити 
до поверхні рекомендується про-
ґрунтувати.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 200–220 мл на 1 кг сухої суміші 
(5,0–5,5л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 120 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• нанести приготований розчин по всій 

контактній поверхні теплоізоляційної 
плити зубчатим шпателем (10х10мм), 
встановити у плануєме розташуван-
ня та притиснути;

• під час притискання прикласти зу-
силля рівномірно по площі для роз-
поділення розчину між основою і ма-
теріалом;

• плити слід монтувати щільно одна до 
одної, уникаючи збігу вертикальних 
швів;

• можливий час коригування положен-
ня не менше 10 хвилин;

• через 2 доби після приклеювання 
необхідно механічно закріпити мате-
ріал фасадними дюбелями та улаш-
тувати гідроізолюючий армований 
шар.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Можливе застосування суміші WARMix 
Thermal Insulation Glue для ремонтних 
робіт та для покращення властивостей 
будівельних розчинів. Роботи проводи-
ти керуючись типовими технологічни-
ми картами, інструкціями та діючими 
нормативними документами.

ПРИМІТКИ
Суміш WARMix Thermal Insulation Glue 
містить портландцемент, тому дає луж-
ну реакцію при зачиненні водою. Під 
час роботи застосовувати засоби захи-
сту. При потраплянні в очі та на слизо-
ві оболонки ретельно промити водою, 
звернутись до лікаря. Всі приведені 
дані дійсні для t=+20 °С та вологості 
60%, в інших умовах параметри та ха-
рактеристики можуть змінитись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ЗК5, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину клей 5,0 л на 25 кг сухої суміші

Витрата* сухої суміші для наклеювання плит 5–6 кг/м2

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм

Час використання розчину не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою за 28 діб не менше 0,5 МПа

Міцність зчеплення з плитами утеплювача когезійний розрив по утеплювачу  
через 7 діб тверднення

Морозостійкість не менше 50 циклів

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
WARMIX THERMAL INSULATION GLUE (ЗК-5)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · КЛЕЙОВІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ

Паропроникна МорозостійкаДовготривалий  
час застосування

АтмосферостійкаСтійка  
до зміщення

Негорюча
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Цемент, фракціонований пісок та полі-
мерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для вирівнювання поверхонь (для ви-
конання штукатурних робіт) шаром до 
20 мм всередині та зовні приміщення 
на різноманітних мінеральних поверх-
нях (бетон, цегла, цементно-піщана 
штукатурка тощо) перед подальшим 
опорядженням (шпаклювання, при-
клеювання плитки, теплоізоляційних 
плит, нанесення декоративної штука-
турки і облицювання плиткою і т.п.). Ре-
комендована для штукатурення воло-
гих приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Тріщиностійка
• Висока пластичність
• Морозостійка
• Рекомендована для вологих примі-

щень
• Для внутрішніх та зовнішніх повер-

хонь
• Довговічна

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• невеликі нерівності (до 15 мм) та не-
міцні ділянки поверхні слід видалити 
і відремонтувати цією ж штукатурною 
сумішшю за 24 години до початку ро-
біт;

• основи з високим водопоглинанням 

для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати;

• за необхідності попередньо влашту-
вати маяки;

• занадто гладким поверхням (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується на-
дати шорсткості поверхні.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 160–190 мл на 1 кг сухої суміші 
(4,0–4,75 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 60 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• приготовлений розчин слід наносити 

на підготовлену поверхню та розрів-
няти за допомогою шпателя, терки 
або правила;

• штукатурні роботи слід виконувати 
безперервно, за правилом стикуван-
ня ділянок «мокре на мокре»;

• рекомендована товщина одного шту-
катурного шару не повинна переви-
щувати 20 мм;

• улаштовуючи багатошарове штука-
турне покриття товщиною шару 25–35 
мм, рекомендується застосовувати 
штукатурну сітку, занурену в розчин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжонанесений штукатурний розчин 
у період тужавлення необхідно захи-
щати від дії прямих сонячних променів, 
оберігати від дощу та від`ємних темпе-
ратур. Можливе застосування суміші 

WARMix Plaster для ремонтних робіт 
та для покращення властивостей бу-
дівельних розчинів. При застосуванні 
суміші WARMix Plaster необхідно керу-
ватися типовими технологічними кар-
тами, інструкціями та діючими норма-
тивними документами.

ПРИМІТКИ
Суміш «WARMix Plaster» містить порт-
ландцемент, тому дає лужну реакцію 
при зачиненні водою. Під час роботи 
застосовувати засоби захисту. При по-
траплянні в очі та на слизові оболонки 
ретельно промити водою, звернутись 
до лікаря. Всі приведені дані дійсні для 
t=+20 °С та вологості 60%, в інших умо-
вах параметри та характеристики мо-
жуть змінитись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ШТ2, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 4,0–4,75 л на 25 кг

Витрата* сухої суміші при товщині шва 1 мм 1,6 кг/м2

Товщина шару від 10 до 20 мм

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм

Час використання розчину не менше 60 хв

Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах за 28 діб не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск за 28 діб не менше 7,0 МПа

Морозостійкість не менше 75 циклів

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА ШТУКАТУРНА СУМІШ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО 
ТА ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
WARMIX PLASTER (ШТ-2)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

Висока 
пластичність

МорозостійкаРекомендована  
для вологих приміщень

ТріщиностійкаДля внутрішніх  
та зовнішніх поверхонь

Довговічна
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД:
Цемент, фракціонований пісок та полі-
мерні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Для вирівнювання поверхонь (для ви-
конання штукатурних робіт) шаром до 
20 мм всередині та зовні приміщення 
(де немає постійного впливу вологи) на 
різноманітних мінеральних поверхнях 
(бетон, цегла, цементно-піщана шту-
катурка тощо) перед подальшим опо-
рядженням (шпаклювання, нанесення 
внутрішньої декоративної штукатурки і 
т.п.). Рекомендована для ручного та ма-
шинного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Для ручного та машинного нанесен-

ня
• Тріщиностійка
• Пластична
• Паропроникна
• Зручна у застосуванні
• Економна

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до основи;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• невеликі нерівності (до 15 мм) та не-
міцні ділянки поверхні слід видалити 
і відремонтувати цією ж штукатурною 
сумішшю за 24 години до початку ро-
біт;

• основи з високим водопоглинанням 
для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати;

• за необхідності попередньо влашту-
вати маяки;

• занадто гладким поверхням (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується на-
дати шорсткості поверхні.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 160–190 мл на 1 кг сухої суміші 
(4,5–4,75 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи низькообер-
товим міксером, додавати суху суміш 
до отримання розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 60 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• приготовлений розчин слід наносити 

на підготовлену поверхню та розрів-
няти за допомогою шпателя, терки 
або правила;

• штукатурні роботи слід виконувати 
безперервно, за правилом стикуван-
ня ділянок“мокре на мокре”;

• рекомендована товщина одного шту-
катурного шару не повинна переви-
щувати 20 мм;

• улаштовуючи багатошарове штука-
турне покриття товщиною шару 25–35 
мм, рекомендується застосовувати 
штукатурну сітку, занурену в розчин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжонанесений штукатурний розчин 
у період тужавлення необхідно захи-
щати від дії прямих сонячних променів, 
оберігати від дощу та від’ємних темпе-
ратур. Можливе застосування суміші 
WARMix Plaster Light для ремонтних ро-

біт та для покращення властивостей бу-
дівельних розчинів. При застосуванні 
суміші WARMix Plaster Light необхідно 
керуватися типовими технологічними 
картами, інструкціями та діючими нор-
мативними документами.

ПРИМІТКИ
Суміш WARMix Plaster Light містить 
портландцемент, тому дає лужну реак-
цію при зачиненні водою. Під час робо-
ти застосовувати засоби захисту. При 
потраплянні в очі та на слизові оболон-
ки ретельно промити водою, звернути-
сь до лікаря. Всі приведені дані дійсні 
для t=+20 °С та вологості 60%, в інших 
умовах параметри та характеристики 
можуть змінитись.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група ЦВ2.ШТ1, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 4,5–4,75 л на 25 кг

Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм 1,3 кг/м2

Товщина шару від 10 до 20 мм

Крупність заповнювача від 0 до 0,63 мм

Час використання розчину не менше 60 хв

Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах за 28 діб не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск за 28 діб не менше 5,0 МПа

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ШТУКАТУРНА СУМІШ  
ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
WARMIX PLASTER LIGHT (ШТ-1)

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ · ШТУКАТУРНІ СУМІШІ

Висока 
пластичність

ПаропроникнаДля ручного та 
машинного нанесенння

ТріщиностійкаЗручна  
у застосуванні

Економна
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА ІНТЕР’ЄРНА
WARMIX INTERIOR GRUNT

Для зміцнення та просочення основ під оздоблювальні, 
гідроізоляційні, теплоізоляційні та інші покриття.

ВЛАСТИВОСТІ:
• зміцнює основу
• збільшує адгезію покриттів до основи
• зменшує водопоглинання
• готова до застосування
• не містить органічних розчинників

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Ґрунтовка WARMIX Interior Grunt призначена для підготов-
ки сильно поглинаючих мінеральних основ (цегляні, це-
ментні, гіпсові і цементно-вапняні поверхні, гіпсокартонні 
плити тощо) перед виконанням опоряджувальних робіт. 
Ґрунтовка застосовується для внутрішніх та зовнішніх ро-
біт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно із ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і 
міцною, без видимих пошкоджень. Перед застосуванням 
ґрунтовки основа очищається від пилу, напливів, мастиль-
них плям та інших речовин, що зменшують адгезію до ос-
нови. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід вида-
лити, а потім вирівняти матеріалами залежно від стану і 
призначення конструкції за 24 години до початку робіт. 
Основи з елементами біологічної корозії обробити спе-
ціальним розчином або видалити їх механічним шляхом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку WARMIX Interior Grunt необхідно наносити пен-
злем, валиком або щіткою. Залежно від стану поверхні 
ґрунтовка може наноситися в один або два шари. При 
нанесенні ґрунтовки в два шари для першого шару може 
використовуватися ґрунтовка більш низької концентрації. 
Інструменти слід відразу ж після застосування промити 
водою.

ПРИМІТКА:
Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °C 
до +35 °C і при відносній вологості повітря до 80%. Усі на-
ведені в цьому описі вказівки й рекомендації можуть бути 
ефективними за температури +20 °С і при відносній воло-

гості повітря 60%. За інших умов час висихання ґрунтовки 
може змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Крім вищевказаної інформації про застосування ґрунтов-
ки, при роботі з нею слід керуватися діючими норматив-
ними документами.

ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях із постій-
ною температурою від +5 до +30 °C протягом 12 місяців від 
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспор-
туванні берегти від заморожування.

УПАКОВКА:
Ґрунтовка WARMIX Grunt фасується в пластмасові кані-
стри по 10 л.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:
Виробник гарантує відповідність ґрунтовки WARMIX 
Interior Grunt вказаним технічним характеристикам за 
умови виконання правил транспортування, зберігання, 
приготування і нанесення, наведених у цьому технічному 
описі. Виробник не несе відповідальності за неправиль-
не використання матеріалу, а також за його застосування 
для інших цілей та в умовах, не передбачених технічним 
описом. З моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, є довідковими й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової 
марки WARMIX постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол

Колір: прозорий

Температура основи: від +5 °C до +35 °С

Час висихання: від 4 до 6 годин

Щільність: 1,01 ± 0,01 г/мл

Коефіцієнт опору дифузії водяної пари: близько 100

Витрата ґрунтовки: від 0,1 до 0,2 л/м2

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ · ГРУНТІВКИ

Зменшує 
водопоглинання
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до застосування
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розчинників

Збільшує адгезію 
покриттів до основи
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

Для підготовки основ усередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ:
• зміцнює основу
• збільшує адгезію покриттів до основи
• зменшує водопоглинання
• готова до застосування
• не містить органічних розчинників

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Ґрунтовка WARMIX Grunt призначена для підготовки силь-
но поглинаючих мінеральних основ (цегляні, цементні, гі-
псові і цементно-вапняні поверхні, гіпсокартонні плити 
тощо) перед виконанням опоряджувальних робіт. Ґрун-
товка застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно із ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і 
міцною, без видимих пошкоджень. Перед застосуванням 
ґрунтовки основа очищається від пилу, напливів, мастиль-
них плям та інших речовин, що зменшують адгезію до ос-
нови. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід вида-
лити, а потім вирівняти матеріалами залежно від стану і 
призначення конструкції за 24 години до початку робіт. 
Основи з елементами біологічної корозії обробити спе-
ціальним розчином або видалити їх механічним шляхом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку WARMIX Grunt необхідно наносити пензлем, 
валиком або щіткою. Залежно від стану поверхні ґрунтов-
ка може наноситися в один або два шари. При нанесенні 
ґрунтовки в два шари для першого шару може використо-
вуватися ґрунтовка більш низької концентрації. Інстру-
менти слід відразу ж після застосування промити водою.

ПРИМІТКА:
Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °C 
до +35 °C і при відносній вологості повітря до 80%. Усі на-
ведені в цьому описі вказівки й рекомендації можуть бути 
ефективними за температури +20 °С і при відносній воло-
гості повітря 60%. За інших умов час висихання ґрунтовки 
може змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Крім вищевказаної інформації про застосування ґрунтов-
ки, при роботі з нею слід керуватися діючими норматив-
ними документами.

ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях із постій-
ною температурою від +5 до +30 °C протягом 12 місяців від 
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспор-
туванні берегти від заморожування.

УПАКОВКА:
Ґрунтовка WARMIX Grunt фасується в пластмасові кані-
стри по 10 л.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:
Виробник гарантує відповідність ґрунтовки WARMIX 
Grunt вказаним технічним характеристикам за умови ви-
конання правил транспортування, зберігання, приготу-
вання і нанесення, наведених у цьому технічному описі. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне ви-
користання матеріалу, а також за його застосування для 
інших цілей та в умовах, не передбачених технічним опи-
сом. З моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА
WARMIX GRUNT

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ · ГРУНТІВКИ

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол

Колір: прозорий

Температура основи: від +5 °C до +35 °С

Час висихання: від 4 до 6 годин

Щільність: 1,01 ± 0,01 г/мл

Коефіцієнт опору дифузії водяної пари: близько 100

Витрата ґрунтовки: від 0,1 до 0,2 л/м2

Технічні характеристики, наведені в таблиці, є довідковими й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової 
марки WARMIX постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

Зменшує 
водопоглинання

Готова  
до застосування

Не містить органічних 
розчинників

Збільшує адгезію 
покриттів до основи
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ҐРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА
WARMIX BETON GRUNT

Для обробки бетонних та інших щіль-
них основ, які не всмоктують вологу пе-
ред нанесенням вирівнювальних шпа-
клівок і штукатурок.

ВЛАСТИВОСТІ:
• створює шорстку поверхню
• збільшує адгезію покриття до основи
• для гіпсових, гіпсовапняних, вапня-

но-цементних та інших штукатурок
• ефективна при облицюванні мето-

дом «плитка по плитці»
• для внутрішніх і зовнішніх робіт
• вологостійка

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Ґрунтовка WARMIX Beton Grunt засто-
совується для підготовки під оброб-
ку щільних поверхонь (монолітних та 
збірних бетонних і залізобетонних кон-
струкцій), які не всмоктують вологу, з 
метою підвищення адгезії до основи 
оздоблювальних покриттів усередині 
і зовні приміщень. Ґрунтовка WARMIX 
Beton Grunt також застосовується для 
підготовки поверхонь, оброблених це-
ментно-піщаними і цементно-вапня-
ними штукатурками та облицьованих 
гіпсокартоном, ДСП або керамічною 
плиткою.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно 
із ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-
2001. Основа повинна бути сухою і міц-
ною, без видимих пошкоджень. Перед 
застосуванням адгезійної ґрунтовки 
основу слід очистити від пилу, напли-
вів, мастильних плям та інших речовин, 
що зменшують адгезію до основи. Усі 
нерівні та неміцні ділянки основи не-
обхідно видалити. Гігроскопічні поверх-
ні потрібно проґрунтувати WARMIX 
Interior Grunt за 4 години до початку 
нанесення WARMIX Beton Grunt. На ос-
новах, де наявна вологість, необхідно 
попередньо (за 3 доби) виконати гідроі-

золяцію за допомогою інших матеріалів 
WARMIX. Основи з елементами біоло-
гічної корозії слід обробити антибакте-
ріальною ґрунтовкою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку адгезійну WARMIX Beton 
Grunt перед використанням слід ре-
тельно перемішати. Ґрунтовка нано-
ситься пензлем, валиком або щіткою. 
Час висихання ґрунтовки насамперед 
залежить від температури зовнішньо-
го середовища й вологості повітря. За 
нормальних кліматичних умов (темпе-
ратура +20 ±2 °C та відносна вологість 
повітря 55 ±5%) час висихання ґрунтов-
ки становить 4 години. Після висихання 
ґрунтовка стійка до механічних впливів, 
а поверхня придатна для нанесення 
наступних шарів. Відразу після викори-
стання інструменти слід вимити водою. 
Затверділі залишки видалити органіч-
ними розчинниками.

ПРИМІТКА:
Роботи слід виконувати за температу-
ри основи від +5 °С до + 30 °С і при від-
носній вологості до 80%. Усі наведені 
в цьому описі вказівки й рекомендації 
можуть бути ефективними за темпера-
тури +20 ±2 °C і при відносній вологості 
повітря 55 ± 5%. За інших умов час виси-
хання ґрунтовки може змінитися.
При роботі з ґрунтовкою необхідно 
берегти очі і шкіру. При потраплянні 
ґрунтовки в очі слід негайно промити їх 
водою. У разі виникнення подразнення 
потрібно звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Крім наведеної вище інформації про 
способи застосування ґрунтовки адге-
зійної WARMIX Beton Grunt, при роботі 
з нею слід керуватися чинною норма-
тивною документацією.

ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в при-
міщеннях з постійною температурою 
від +5 °С до + 30 °С протягом 18 місяців 
з дати виготовлення, зазначеної на упа-
ковці. При транспортуванні берегти від 
заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ:
Залишки продукту утилізувати як буді-
вельне сміття. Упаковку утилізувати як 
побутові відходи.

УПАКОВКА:
Ґрунтовка адгезійна WARMIX Beton 
Grunt фасується в пластикові відра по 
14,5 кг.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:
Виробник гарантує відповідність ґрун-
товки адгезійної WARMIX Beton Grunt 
вказаним технічним характеристикам 
за умови виконання правил транспор-
тування, зберігання і застосування, 
наведених у цьому технічному описі. 
Виробник не несе відповідальності за 
неправильне використання матеріалу, 
а також за його застосування для інших 
цілей та в умовах, не передбачених цим 
технічним описом. З моменту появи 
цього технічного опису всі попередні 
стають недійсними.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, є довідковими й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової 
марки WARMIX постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

Склад: дисперсія синтетичних смол і наповнювачів

Щільність дисперсії: 1,45 кг/л

Колір: білий

Температура основи при застосуванні: від +5 °С до +30 °С

Час висихання до ступеня 3: від 3 до 4 годин

Опір дифузії: близько 120 μ Н2О

Витрата: від 0,3 до 0,75 кг/м2

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ · ГРУНТІВКИ

Збільшує адгезію 
покриття до основи

Для облицюваня методом 
«плитка по плитці»

Створює шорстку 
поверхню

ВологостійкаДля внутрішніх  
і зовнішніх робіт
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Для підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби.

ВЛАСТИВОСТІ:
• білого кольору, на основі синтетич-

них смол
• зміцнює поверхню та сприяє збіль-

шенню адгезії
• готова до застосування
• водостійка

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Ґрунтувальна фарба WARMIX Quartz 
Grunt призначена для попередньої 
обробки основ з метою їх зміцнення і 
збільшення адгезії, а також для спро-
щення виконання робіт з нанесення 
декоративних штукатурок і фарб та кон-
сервації штукатурок фасадів на зимо-
вий період. Застосовується на основах 
з бетону, цегли, цементно-вапняних, 
цементно-піщаних штукатурок, на гі-
псових поверхнях і т.п., на стінах і стелях 
всередині й зовні будинків. У фасадних 
системах скріпленої теплоізоляції вико-
ристовується для підготовки захисного 
армованого шару під обробку.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно 
із ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-
2001. Основа повинна бути сухою і міц-
ною, без видимих пошкоджень. Перед 
застосуванням ґрунтувальної фарби 
основа очищається від пилу, напливів, 
мастильних плям та інших речовин, 
що зменшують адгезію до основи. Усі 
нерівності та нестійкі ділянки основи 
слід видалити, а потім вирівняти суміш-
шю WARMIX Universal Glue або WARMIX 
Universal BRICK за 24 години до початку 
робіт. На основах, що схильні до зво-
ложення, необхідно попередньо, за 3 
доби, виконати гідроізоляцію. Основи 
з елементами біологічної корозії слід 
обробити спеціальним розчином або 
видалити їх механічним шляхом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтувальну фарбу WARMIX Quartz 
Grunt перед застосуванням слід ре-
тельно перемішати. Фарба наноситься 
пензлем або щіткою. Час висихання 
фарби насамперед залежить від темпе-
ратури навколишнього середовища й 
вологості повітря. За нормальних кліма-
тичних умов (температура +20 °C та від-
носна вологість повітря 60%) фарба ви-
сихає за 4 години. Суха фарба стійка до 
механічних впливів. Інструменти варто 
відразу ж після застосування промити 
водою. Засохлі бризки слід видалити 
органічними розчинниками.

ПРИМІТКА:
Роботи слід виконувати за температури 
основи від +5 °C до +35 °C і при віднос-
ній вологості до 80%. Усі наведені в цьо-
му описі вказівки та рекомендації мо-
жуть бути ефективними за температури 
+20 °C та при відносній вологості пові-
тря 60%. За інших умов час висихання 
фарби може змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Крім вищевказаної інформації про за-
стосування фарби, при роботі з нею 
слід керуватися діючими нормативни-
ми документами.

ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в при-
міщеннях з постійною температурою 
від + 5 °C до + 30 °С протягом 18 місяців 
від дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. Берегти від заморожування.

УПАКОВКА:
Ґрунтувальна фарба WARMIX Quartz 
Grunt фасується в пластмасові відра по 
14,5 кг.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:
Виробник гарантує відповідність ґрун-
тувальної фарби WARMIX Quartz Grunt 
вказаним технічним характеристикам 

за умови виконання правил транспор-
тування, зберігання, приготування і на-
несення, наведених у цьому технічному 
описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання 
матеріалу, а також за його застосування 
для інших цілей та в умовах, не перед-
бачених технічним описом. З моменту 
появи цього технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

ФАРБА ҐРУНТУВАЛЬНА
WARMIX QUARTZ GRUNT

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ · ФАРБА ҐРУНТУВАЛЬНА

На основі 
синтетичних смол

Водостійка Готова  
до застосування

Зміцнює 
поверхню

Сприяє збільшенню  
адгезії

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

Технічні характеристики, наведені в таблиці, є довідковими й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової 
марки WARMIX постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

Склад: дисперсія синтетичних смол і наповнювачів

Щільність дисперсії: близько 1,5 кг/л

Колір: білий

Температура основи при застосуванні: від +5 °C до +35 °С

Час висихання до ступеня 3: від 3 до 6 годин

Коефіцієнт опору дифузії водяної пари: близько 120

Витрата ґрунтовки: від 0,3 до 0,75 л/м2
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Група Ц.1.ШТ5, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД:
Високомарочний цемент, перлітовий 
пісок, гранули базальтового супертон-
кого волокна, мінеральні та хімічні до-
бавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Суміш теплоізоляційна WARMix 500 –
універсальний, екологічно чистий про-
дукт для теплоізоляції промислових 
споруд (труб, повітроводів, трубопро-
водів).

ВЛАСТИВОСТІ:
• Теплоізоляційна
• Високотемпературна
• Висока адгезія до основи
• Тривалий час застосування — 4 годи-

ни
• Негорюча
• Звукопоглинаюча
• Вібростійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
• поверхня повинна бути міцною та 

рівною, однорідною за водопогли-
нанням, очищеною від пилу, мастила 
та інших розділяючих речовин, що 
знижують адгезію розчину до осно-
ви;

• фрагменти основ, що мають ознаки 
біологічної корозії, необхідно вида-
лити механічним шляхом;

• невеликі нерівності (до 15 мм) та не-
міцні ділянки поверхні слід видали-
ти і відремонтувати спеціальними 
сумішами Warmix за 24 години до 
початку робіт;

• основи з високим водопоглинанням 
для покращення адгезії необхідно 
проґрунтувати;

• за необхідності попередньо влашту-
вати маяки;

• занадто гладким поверхням (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується на-
дати шорсткості поверхні.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ:
• в чисту ємність налити воду з розра-

хунку 460–480 мл на 1 кг сухої суміші 
(11,5–25 л на 25 кг);

• поступово перемішуючи міксером, 
додавати суху суміш до отримання 
розчину без грудок;

• витримати розчин 3–5 хвилин, після 
чого знову перемішати;

• час використання готового розчи-
ну — 240 хвилин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
• приготований розчин слід наносити 

на підготовлену поверхню та розрів-
няти за допомогою шпателя, терки 
або правила;

• штукатурні роботи слід виконувати 
безперервно, за правилом стикуван-
ня ділянок «мокре на мокре»;

• рекомендована товщина одного шту-
катурного шару не повинна переви-
щувати 20 мм;

• влаштовуючи багатошарове штука-
турне покриття товщиною шару 25–
35 мм, рекомендується застосовувати 
штукатурну сітку, занурену в розчин.

ЗБЕРІГАННЯ:
Строк придатності — 12 місяців з дати 
виготовлення (за умови зберігання в 
фірмовій непошкодженій упаковці в су-
хих приміщеннях на піддонах).

УПАКОВКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ:
• суміш фасується у тришарові мішки 

по 25 кг;
• після використання залишки продук-

ту утилізувати як будівельне сміття, 
упаковку — як побутові відходи.

Витрата води для приготування робочого розчину 0,46–0,48 л води/кг сухої суміші
Витрата* сухої суміші при товщині шару 1 мм 0,75 кг/м2

Придатність розчинної суміші не менше 4 годин
Межа міцності на стиск за 6 діб не менше 3,5 МПа
Межа міцності на стиск за 28 діб не менше 5,4 МПа
Міцність зчеплення з основою за 6 діб не менше 0,45 МПа
Морозостійкість не менше 50 циклів
Паропроникність 0,088 мг/м•год•Па

Теплопровідність не більше 0,143 Вт/(м•К)  
при температурі (25 ±5) °С

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації від -50 °С до +600 °С

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ 
ПРОМИСЛОВИХ АГРЕГАТІВ
WARMIX 500

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Високотемпературна НегорючаТеплоізоляційна Звукопоглинаюча ВібростійкаВисока адгезія  
до основи



виробничо-індустріальний холдинг

Ефективні  
системи утеплення 

легкими будівельними 
сумішами
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ФАСАДІВ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хіміч-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
для зовнішнього утеплення, вирівню-
вання поверхонь (виконання штука-
турних робіт) фасаду, зовнішніх від-
косів, балконів шаром від 10 до 80 мм 
зовні приміщення на різноманітних 
мінеральних поверхнях (газо-, піно-
бетон, керамічний блок, бетон, цегла, 
цементно-піщана штукатурка тощо). 
Використовується перед подальшим 
опорядженням (шпаклюванням, фар-
буванням, нанесення декоративної 
штукатурки і т.п.). Рекомендована для 
ручного та машинного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ
• Теплоізоляційна
• Має звукопоглинаючий ефект
• Гідрофобна
• Екологічна
• Має «дихаючий» ефект 
• Негорюча
• Проста в застосуванні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та 
інших розділяючих речовин, що знижу-
ють адгезію розчину. Фрагменти основ, 
що мають ознаки біологічної корозії не-
обхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти. З цією метою 
можливо використати суміші WARMix 
«UNIVERSAL BRICK» и «UNIVERSAL 
GLUE», можливе також використання 

інших спеціальних сумішей. Наноси-
ти штукатурний розчин необхідно на 
зволожену поверхню «мокрим по мо-
крому». Основу з високим водопогли-
нанням необхідно додатково обробити 
проникаючою грунтовкою 1–2 рази. За 
необхідності попередньо влаштувати 
маяки. Занадто гладкі поверхні (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується нада-
ти шорсткості поверхні. Якщо поверх-
ня слабо утримує штукатурний шар, 
на поверхню слід нанести підготовчий 
адгезійний шар inTHERMIX товщиною 
3–5 мм за допомогою зубчастого шпа-
теля. Штукатурний розчин може бути 
нанесений на свіжовлаштований адге-
зійний шар.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинна суміш має в своєму складі 
велику кількість легких наповнювачів, 
що суттєво збільшує час приготування. 
Для приготування робочого розчину, 
в чисту ємність об’ємом не менше 60 
л налити воду з розрахунку на 1 мішок 
сухої суміші (25 л) 14...14,5 л, температу-
ра води рекомендовано +15...+20 °С, по-
тім додати весь вміст мішка. Вміст 1-го 
мішка (25 л) приблизно* вистачає для 
нанесення 1 м2 шаром 30 мм. Поступо-
во розпочати перемішування низько 
обертовим міксером близько 3–4 хви-
лин до отримання вологої розсипчастої 
маси, після витримати 5 хвилин, пере-
мішати знову (близько 3 хвилин), по 
мірі перемішування рухливість розчи-
ну буде збільшуватися, Добре виміша-
ний розчин не повинен відпадати від 
перевернутої кельми. Не слід збільшу-
вати рухливість розчину за допомогою 
збільшення вмісту води понад норму. 
Це призведе до того, що суміш не буде 
належним чином вимішена, не набуде 

заданої міцності, а також може приве-
сти до появи тріщин. Час використання 
готового розчину 60 хвилин, рухливість 
розчину який починає тверднути мож-
ливо поновити перемішування без до-
давання води.
Нанести приготований розчин суміші 
«inTHERMIX λ-100 ТЕПЛИЙ ФАСАД» по-
трібно на підготовлену поверхню шля-
хом накидання з наступним розрівню-
ванням правилом та загладжування 
терками після тужавіння. Максимальна 
товщина штукатурного одного шару не 
повинна перевищувати 40 мм, за необ-
хідності нанесення більшої товщини, 
наносять в декілька шарів після того 
як попередній затвердіє (найкраще на 
наступний день) за правилом «мокре 
на мокре». Для кращого зчеплення 
між шарами, рекомендується проміжні 
шари не розгладжувати. Розгладжуєть-
ся тільки останній, фінішний шар. 
При загальній товщині більше 40 мм, а 
також для запобігання сповзання ре-
комендується застосовувати металеву 
штукатурну сітку, занурену в розчин. 
Для полегшення роботи рекоменду-
ється встановити будівельні маяки, 
надлишки розчину знімають правилом, 
а не загладжуванням. Можливе нане-
сення вручну або штукатурної машини 
дотримуючись рекомендацій, викла-
дених в інструкцію на відповідне об-
ладнання. Отриманий тепло-, звукоізо-
ляційний шар штукатурки «inTHERMIX 
λ-100 ТЕПЛИЙ ФАСАД» слід «покрити» 
фінішною без усадочною шпаклівкою, 
декоративною штукатуркою або водо-
емульсійною фарбою. До фарбування 
слід приступити висихання поверхні, 
але не раніше ніж через 7 діб. Перед 
фарбування поверхню обробити про-
никаючою грунтовкою.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥1,0 МПа (Н/мм2) CS I

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,12 МПа (Н/мм2) FP:B

Щільність сухого розчину 360 кг/м3

Водопоглинання W1

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,1 Вт/(м · К) T1  
за температури 25 ±5 °С

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт. 

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.

Гідрофобна Має «дихаючий» 
ефект 

Негорюча Екологічна Має звукопоглинаючий 
ефект

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРНА СУМІШ  
ЗІ ЗВУКОПОГЛИНАЮЧИМ ЕФЕКТОМ
inTHERMIX λ-100 ТЕПЛИЙ ФАСАД
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хімічні 
добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Для внутрішнього утеплення, вирів-
нювання поверхонь (виконання шту-
катурних робіт)шаром від 10 до 80 мм 
всередині приміщення на різноманіт-
них мінеральних поверхнях (газо-, пі-
нобетон, керамічний блок, бетон, цегла, 
цементно-піщана штукатурка тощо). 
Використовується перед подальшим 
опорядженням (шпаклюванням, фарбу-
ванням, нанесення декоративної штука-
турки і т.п. ). Рекомендована для ручного 
та машинного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ
• Має звукопоглинаючий ефект
• Теплоізоляційна
• Екологічна
• Має «дихаючий» ефект (видаленню 

вологи та запобігання появи цвілі  
та грибка.)

• Негорюча
• Вирівнююча
• Проста в застосуванні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та ін-
ших розділяючих речовин, що знижують 
адгезію розчину. Фрагменти основ, що 
мають ознаки біологічної корозії необ-
хідно видалити механічним шляхом. За 
необхідності основу потрібно відремон-
тувати, вирівняти. З цією метою можливо 
використати суміші WARMix «UNIVERSAL 
BRICK» и «UNIVERSAL GLUE», можливе 
також використання інших спеціальних 
сумішей. Наносити штукатурний розчин 

необхідно на зволожену поверхню «мо-
крим по мокрому». Основу з високим 
водопоглинанням необхідно додатково 
обробити проникаючою грунтовкою 1–2 
рази. За необхідності попередньо влаш-
тувати маяки. Занадто гладкі поверхні 
(бетон, силікатна цегла) рекомендується 
надати шорсткості поверхні. Якщо по-
верхня слабо утримує штукатурний шар, 
на поверхню слід нанести підготовчий 
адгезійний шар inTHERMIX товщиною 
3–5 мм за допомогою зубчастого шпате-
ля. Штукатурний розчин може бути на-
несений на свіжовлаштований адгезій-
ний шар.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинна суміш має в своєму складі ве-
лику кількість легких наповнювачів, що 
суттєво збільшує час приготування. Для 
приготування робочого розчину, в чи-
сту ємність об’ємом не менше 50 л на-
лити воду з розрахунку на 1 мішок сухої 
суміші (25 л) 14...14,5 л, температура води 
рекомендовано +15...+20 °С, потім додати 
весь вміст мішка. Вміст 1-го мішка (25 л) 
приблизно* вистачає для нанесення 1 м2 
шаром 25 мм. Поступово розпочати пе-
ремішування низько обертовим міксе-
ром близько 3–4 хвилин до отримання 
вологої розсипчастої маси, після витри-
мати 5 хвилин, перемішати знову (близь-
ко 3 хвилин), по мірі перемішування 
рухливість розчину буде збільшуватися, 
Добре вимішаний розчин не повинен 
відпадати від перевернутої кельми. Не 
слід збільшувати рухливість розчину за 
допомогою збільшення вмісту води по-
над норму. Це призведе до того, що су-
міш не буде належним чином вимішена, 
не набуде заданої міцності, а також може 
привести до появи тріщин. Час викори-
стання готового розчину 60 хвилин, рух-
ливість розчину який починає твердну-
ти можливо поновити перемішування 
без додавання води.

Нанести приготований розчин сумі-
ші «inTHERMIX λ-200 ТЕПЛА КІМНАТА» 
потрібно на підготовлену поверхню 
шляхом накидання з наступним розрів-
нюванням правилом та загладжування 
терками після тужавіння. Максимальна 
товщина штукатурного одного шару не 
повинна перевищувати 40 мм, за не-
обхідності нанесення більшої товщини, 
наносять в декілька шарів після того як 
попередній затвердіє (найкраще на на-
ступний день) за правилом «мокре на 
мокре». Для кращого зчеплення між ша-
рами, рекомендується проміжні шари не 
розгладжувати. Розгладжується тільки 
останній, фінішний шар. 
При загальній товщині більше 40 мм, а 
також для запобігання сповзання ре-
комендується застосовувати металеву 
штукатурну сітку, занурену в розчин. Для 
полегшення роботи рекомендується 
встановити будівельні маяки, надлиш-
ки розчину знімають правилом, а не 
загладжуванням. Можливе нанесення 
вручну або штукатурною машиною до-
тримуючись рекомендацій, викладених 
в інструкцію на відповідне обладнання. 
Отриманий тепло-, звукоізоляційний 
шар штукатурки «inTHERMIX λ-200 ТЕ-
ПЛА КІМНАТА» слід «покрити» фінішною 
без усадочною шпаклівкою, декоратив-
ною штукатуркою або водоемульсійною 
фарбою. Якщо для фінішної обробки 
поверхні використовується суміш на гі-
псовій основі, то слід дати витримку до 
повного висихання штукатурного роз-
чину (приблизно 10–14 днів), а поверхня 
перед нанесенням фінішного шару об-
робити двічі проникаючої грунтовкою 
на акриловій основі. До фарбування слід 
приступити після висихання поверхні, 
але не раніше ніж через 7 діб. Перед 
фарбування поверхню обробити прони-
каючою грунтовкою.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥1,0 МПа (Н/мм2) CS I

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,10 МПа (Н/мм2)FP:B

Щільність сухого розчину 330 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,1 Вт/(м · К) T1  
за температури 25 ±5 °С

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРНА СУМІШ  
ЗІ ЗВУКОПОГЛИНАЮЧИМ ЕФЕКТОМ
inTHERMIX λ-200 ТЕПЛА КІМНАТА

Негорюча ВирівнюючаМає «дихаючий» 
ефект

Має звукопоглинаючий 
ефект

ТеплоізоляційнаЕкологічна
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хімічні 
добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Для внутрішнього утеплення та вирів-
нювання поверхонь (виконання шту-
катурних робіт)шаром від 10 до 40 мм 
всередині приміщення на різноманіт-
них мінеральних поверхнях (газо-, пі-
нобетон, керамічний блок, бетон, цегла, 
цементно-піщана штукатурка тощо). Ре-
комендована для ручного та машинного 
нанесення. По штукатурному шару мо-
жуть бути влаштовані фінішні облицю-
вальні матеріали(плитка, декоративні 
панелі, штучний декоративний камінь 
тощо).

ВЛАСТИВОСТІ
• Має звукопоглинаючий ефект
• Теплоізоляційна
• Екологічна
• Негорюча
• Вирівнююча 
• Можливе укладання плитки

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та ін-
ших розділяючих речовин, що знижують 
адгезію розчину. Фрагменти основ, що 
мають ознаки біологічної корозії необ-
хідно видалити механічним шляхом. За 
необхідності основу потрібно відремон-
тувати, вирівняти. З цією метою можливо 
використати суміші WARMix «UNIVERSAL 
BRICK» и «UNIVERSAL GLUE», можливе 
також використання інших спеціальних 
сумішей. Наносити штукатурний розчин 
необхідно на зволожену поверхню «мо-

крим по мокрому». Основу з високим 
водопоглинанням необхідно додатково 
обробити проникаючою грунтовкою 1–2 
рази. За необхідності попередньо влаш-
тувати маяки. Занадто гладкі поверхні 
(бетон, силікатна цегла) рекомендується 
надати шорсткості поверхні. Якщо по-
верхня слабо утримує штукатурний шар, 
на поверхню слід нанести підготовчий 
адгезійний шар inTHERMIX товщиною 
3–5 мм за допомогою зубчастого шпате-
ля. Штукатурний розчин може бути на-
несений на свіжовлаштований адгезій-
ний шар.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинна суміш має в своєму складі ве-
лику кількість легких наповнювачів, що 
суттєво збільшує час приготування. Для 
приготування робочого розчину, в чи-
сту ємність об’ємом не менше 50 л на-
лити воду з розрахунку на 1 мішок сухої 
суміші (25 л) 12...12,5 л, температура води 
рекомендовано +15...+20 °С, потім додати 
весь вміст мішка. Вміст 1-го мішка (25 л) 
приблизно* вистачає для нанесення 1 м2 
шаром 25 мм. Поступово розпочати пе-
ремішування низько обертовим міксе-
ром близько 3–4 хвилин до отримання 
вологої розсипчастої маси, після витри-
мати 5 хвилин, перемішати знову (близь-
ко 3 хвилин), по мірі перемішування 
рухливість розчину буде збільшуватися, 
Добре вимішаний розчин не повинен 
відпадати від перевернутої кельми. Не 
слід збільшувати рухливість розчину за 
допомогою збільшення вмісту води по-
над норму. Це призведе до того, що су-
міш не буде належним чином вимішена, 
не набуде заданої міцності, а також може 
привести до появи тріщин. Час викори-
стання готового розчину 60 хвилин, рух-
ливість розчину який починає твердну-
ти можливо поновити перемішування 
без додавання води.

Нанести приготований розчин суміші 
«inTHERMIX λ-250 ТЕПЛА КІМНАТА ФІ-
НІШ» потрібно на підготовлену поверх-
ню шляхом накидання з наступним 
розрівнюванням правилом та загладжу-
вання терками після тужавіння. Макси-
мальна товщина штукатурного одного 
шару не повинна перевищувати 40 мм, 
за необхідності нанесення більшої тов-
щини, наносять в декілька шарів після 
того як попередній затвердіє (найкраще 
на наступний день) за правилом «мо-
кре на мокре». Для кращого зчеплення 
між шарами, рекомендується проміжні 
шари не розгладжувати. Розгладжується 
тільки останній, фінішний шар. 
При загальній товщині більше 40 мм, а 
також для запобігання сповзання ре-
комендується застосовувати металеву 
штукатурну сітку, занурену в розчин. Для 
полегшення роботи рекомендується 
встановити будівельні маяки, надлиш-
ки розчину знімають правилом, а не 
загладжуванням. Можливе нанесення 
вручну або штукатурною машиною до-
тримуючись рекомендацій, викладених 
в інструкцію на відповідне обладнання. 
Отриманий тепло-, звукоізоляційний 
шар штукатурки «inTHERMIX λ-250 ТЕ-
ПЛА КІМНАТА ФІНІШ» слід «покрити» 
фінішною без усадочною шпаклівкою, 
декоративною штукатуркою або водое-
мульсійною фарбою. Якщо для фінішної 
обробки поверхні використовується су-
міш на гіпсовій основі, то слід дати ви-
тримку до повного висихання штукатур-
ного розчину (приблизно 10-14 днів), а 
поверхня перед нанесенням фінішного 
шару обробити двічі проникаючої грун-
товкою на акриловій основі. До фарбу-
вання слід приступити після висихання 
поверхні, але не раніше ніж через 7 діб. 
Перед фарбування поверхню обробити 
проникаючою грунтовкою.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРНА СУМІШ  
ЗІ ЗВУКОПОГЛИНАЮЧИМ ЕФЕКТОМ
inTHERMIX λ-250 ТЕПЛА КІМНАТА ФІНІШ

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Усі наведені дані дійсні для t=+20 °С та вологості 60%, за інших умов параметри та характеристики можуть змінитися.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥2,5 МПа (Н/мм2) CS II 

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,2 МПа (Н/мм2)FP:B

Щільність сухого розчину 550 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,2 Вт/(м · К) T2 
за температури +25 ±5 °С

Негорюча ВирівнюючаМає звукопоглинаючий 
ефект

Екологічна Теплоізоляційна



31

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СТЯЖКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хіміч-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Для вирівнювання основи або влашту-
вання тепло-звукоізоляційної підлоги 
всередині приміщення шаром від 40 
до 100 мм по бетонних і залізобетонних 
основах, а також по грунту. Ефективна в 
системах «тепла підлога» з водяним та 
електричним обігрівом. Рекомендова-
на для ручного та машинного нанесен-
ня. По стяжці можуть бути влаштовані 
фінішні підлогові покриття (ламінат, 
паркет, ковролін, лінолеум тощо).

ВЛАСТИВОСТІ
• Теплоізоляційна (ефективна для сис-

теми «тепла підлога»)
• Має звукопоглинаючий ефект
• Вібростійкість
• Екологічність
• Негорюча
• Вологостійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та 
інших розділяючих речовин, що знижу-
ють адгезію розчину. Фрагменти основ, 
що мають ознаки біологічної корозії не-
обхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти. З цією метою 
можливо використати суміші WARMix 
«UNIVERSAL BRICK» и «UNIVERSAL 
GLUE», можливе також використання 
інших спеціальних сумішей. Наносити 
теплоізоляційний розчин необхідно на 

зволожену поверхню «мокрим по мо-
крому». Основу з високим водопогли-
нанням необхідно додатково обробити 
проникаючою грунтовкою 1–2 рази. За 
необхідності попередньо влаштувати 
маяки. Занадто гладкі поверхні (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується нада-
ти шорсткості поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинова суміш має в своєму складі 
велику кількість легких наповнювачів, 
що суттєво збільшує час приготування. 
Для приготування робочого розчину, 
в чисту ємність об’ємом не менше 50 л 
налити воду з розрахунку на 1 мішок 
сухої суміші (25 л) 14...14,5 л, температу-
ра води рекомендовано +15...+20 °С, по-
тім додати весь вміст мішка. Вміст 1-го 
мішка (25 л) приблизно* вистачає для 
нанесення 1 м2 шаром 25 мм. Поступо-
во розпочати перемішування низько-
обертовим міксером близько 3–4 хви-
лин до отримання вологої розсипчастої 
маси, після витримати 5 хвилин, пере-
мішати знову (близько 3 хвилин), по 
мірі перемішування рухливість розчи-
ну буде збільшуватися. Не слід збільшу-
вати рухливість розчину за допомогою 
збільшення вмісту води понад норму. 
Це призведе до того, що суміш не буде 
належним чином вимішена, не набуде 
заданої міцності, а також може приве-
сти до появи тріщин. Час використання 
готового розчину 60 хвилин, рухливість 
розчину який починає тверднути мож-
ливо поновити перемішування без до-
давання води.
Приготовану розчинову суміш рівно-
мірно розподілити по основі, до зада-
ного маяками рівня та розрівняти за 
допомогою рейки або правила. Вирів-
нювання і загладжування виконується 

за допомогою металевої терки чи меха-
нічних інструментів (дискова затираль-
на машина. Максимальна товщина од-
ного шару не повинна перевищувати 
40 мм, за необхідності нанесення біль-
шої товщини наносять в декілька ша-
рів після того як попередній затвердіє 
(найкраще на наступний день) за пра-
вилом «мокре на мокре». Для кращого 
зчеплення між шарами, рекомендуєть-
ся проміжні шари не розгладжувати. 
Розгладжується тільки останній, фініш-
ний шар. При улаштуванні поверх стяж-
ки більш міцних покриттів необхідно 
використовувати розділюючий шар, у 
якості роздільного прошарку рекомен-
дується застосовувати поліетиленову 
плівку, чи руберойд. 
При влаштуванні системи водяного 
підігріву опалювальні елементи пе-
ред початком робіт заповнити водою 
і не зливати протягом 28 діб з момен-
ту влаштування стяжки. Температурне 
навантаження системи «тепла підлога» 
допускається не раніше ніж через 28 
діб після її влаштування.
Можливе нанесення вручну або шту-
катурної машини дотримуючись реко-
мендацій, викладених в інструкцію на 
відповідне обладнання. Отриманий те-
пло-, звукоізоляційний шар стяжки по-
трібно покривати фінішними покриття-
ми не раніше ніж через 14 діб. В період 
набору для уникнення руйнування 
поверхні стяжки в місцях проходу слід 
захистити поверхню (листами фанери, 
ДСП тощо).

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.
** «inTHERMIX λ-300 ТЕПЛА ПІДЛОГА», теплоізоляційна/звукопоглинаюча стяжка для підлоги виготовлена на основі теплоізоляційного 
штукатурного розчину.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.

Вібростійка Вологостійка Екологічна Негорюча Теплоізоляційна

СТЯЖКА ДЛЯ ПІДЛОГИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА/ЗВУКОПОГЛИНАЮЧА
inTHERMIX λ-300 ТЕПЛА ПІДЛОГА

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції**

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥2,5 МПа (Н/мм2) CS II 

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,1 МПа (Н/мм2)FP:B

Щільність сухого розчину 450 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,2 Вт/(м · К) T2 
за температури +25 ±5 °С
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СТЯЖКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хіміч-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Для вирівнювання основи або влашту-
вання тепло-,звукоізоляційної підлоги 
всередині приміщення шаром від 40 
до 100 мм по бетонних і залізобетонних 
основах, а також по грунту. Ефективна в 
системах «тепла підлога» з водяним та 
електричним обігрівом. Рекомендова-
на для ручного та машинного нанесен-
ня. По стяжці можуть бути влаштовані 
фінішні підлогові покриття (ламінат, 
паркет, керамічна плитка, ковролін, лі-
нолеум тощо).

ВЛАСТИВОСТІ
• Міцна
• Теплоізоляційна
• Має звукопоглинаючий ефект
• Вібростійкість
• Вологостійка
• Негорюча

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та 
інших розділяючих речовин, що знижу-
ють адгезію розчину. Фрагменти основ, 
що мають ознаки біологічної корозії не-
обхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти. З цією метою 
можливо використати суміші WARMix 
«UNIVERSAL BRICK» и «UNIVERSAL 
GLUE», можливе також використання 
інших спеціальних сумішей. Наносити 
теплоізоляційний розчин необхідно на 

зволожену поверхню «мокрим по мо-
крому». Основу з високим водопогли-
нанням необхідно додатково обробити 
проникаючою грунтовкою 1–2 рази. За 
необхідності попередньо влаштувати 
маяки. Занадто гладкі поверхні (бетон, 
силікатна цегла) рекомендується нада-
ти шорсткості поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинова суміш має в своєму складі 
велику кількість легких наповнювачів, 
що суттєво збільшує час приготування. 
Для приготування робочого розчину, 
в чисту ємність об’ємом не менше 50 л 
налити воду з розрахунку на 1 мішок 
сухої суміші (25 л) 12...12,5 л, температу-
ра води рекомендовано +15...+20 °С, по-
тім додати весь вміст мішка. Вміст 1-го 
мішка (25 л) приблизно* вистачає для 
нанесення 1 м2 шаром 20 мм. Поступо-
во розпочати перемішування низько 
обертовим міксером близько 3–4 хви-
лин до отримання вологої розсипчастої 
маси, після витримати 5 хвилин, пере-
мішати знову (близько 3 хвилин), по 
мірі перемішування рухливість розчи-
ну буде збільшуватися. Не слід збільшу-
вати рухливість розчину за допомогою 
збільшення вмісту води понад норму. 
Це призведе до того, що суміш не буде 
належним чином вимішена, не набуде 
заданої міцності, а також може приве-
сти до появи тріщин. Час використання 
готового розчину 60 хвилин, рухливість 
розчину який починає тверднути мож-
ливо поновити перемішування без до-
давання води.
Приготовану розчинову суміш рівно-
мірно розподілити по основі, до зада-
ного маяками рівня та розрівняти за 
допомогою рейки або правила. Вирів-
нювання і загладжування виконується 

за допомогою металевої терки чи меха-
нічних інструментів (дискова затираль-
на машина. Максимальна товщина од-
ного шару не повинна перевищувати 
40 мм, за необхідності нанесення біль-
шої товщини наносять в декілька ша-
рів після того як попередній затвердіє 
(найкраще на наступний день) за пра-
вилом «мокре на мокре». Для кращого 
зчеплення між шарами, рекомендуєть-
ся проміжні шари не розгладжувати. 
Розгладжується тільки останній, фініш-
ний шар. При улаштуванні поверх стяж-
ки більш міцних покриттів необхідно 
використовувати розділюючий шар, у 
якості роздільного прошарку рекомен-
дується застосовувати поліетиленову 
плівку, чи руберойд. 
При влаштуванні системи водяного 
підігріву опалювальні елементи пе-
ред початком робіт заповнити водою 
і не зливати протягом 28 діб з момен-
ту влаштування стяжки. Температурне 
навантаження системи «тепла підлога» 
допускається не раніше ніж через 28 
діб після її влаштування.
Можливе нанесення вручну або шту-
катурної машини дотримуючись реко-
мендацій, викладених в інструкцію на 
відповідне обладнання. Отриманий те-
пло-, звукоізоляційний шар стяжки по-
трібно покривати фінішними покриття-
ми не раніше ніж через 14 діб. В період 
набору для уникнення руйнування 
поверхні стяжки в місцях проходу слід 
захистити поверхню (листами фанери, 
ДСП тощо)

ФІНІШНА СТЯЖКА ДЛЯ ПІДЛОГИ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА/ЗВУКОПОГЛИНАЮЧА
inTHERMIX λ-400 СТЯЖКА ФІНІШ

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.
** inTHERMIX λ-400 СТЯЖКА ФІНІШ (фінішна тепло-, звукоізоляційна стяжка для підлоги) виготовлена на основі теплоізоляційного 
штукатурного розчину.

Усі наведені дані дійсні для t=+20 °С та вологості 60%, за інших умов параметри та характеристики можуть змінитися.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції**

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥5,0 МПа (Н/мм2) CS II 

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,1 МПа (Н/мм2) FP:B

Щільність сухого розчину 700 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,2 Вт/(м · К) T2 
за температури +25 ±5 °С

Негорюча ВологостійкаТеплоізоляційна Міцна ВібростійкаМає звукопоглинаючий 
ефект
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ ULTRA ЛЕГКІ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хіміч-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Влаштування тепло-,звукоізоляційної 
шару перекриття горища всередині 
будинку шаром від 40 до 100 мм. Реко-
мендована для ручного та машинного 
нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ
• Надлегка
• Теплоізоляційна
• Має звукопоглинаючий ефект
• Гідрофобність
• Має «дихаючий» ефект (видаленню 

вологи та запобігання появи цвілі  
та грибка.)

• Екологічність
• Негорюча
• Проста в застосуванні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та 
інших розділяючих речовин, що знижу-
ють адгезію розчину. Фрагменти основ, 
що мають ознаки біологічної корозії не-
обхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти. З цією метою 
можливо використати суміші WARMix 
«UNIVERSAL BRICK» и «UNIVERSAL 
GLUE», можливе також використання 
інших спеціальних сумішей. Наносити 
теплоізоляційний розчин необхідно на 
зволожену поверхню «мокрим по мо-
крому». Основу з високим водопогли-

нанням необхідно додатково обробити 
проникаючою грунтовкою (для порис-
тих поверхонь) 1–2 рази. За необхідності 
попередньо влаштувати маяки. Занад-
то гладкі поверхні (бетон, силікатна цег-
ла) рекомендується надати шорсткості 
поверхні. Якщо поверхня слабо утри-
мує штукатурний шар, на поверхню 
слід нанести підготовчий адгезійний 
шар inTHERMIX товщиною 3–5 мм за 
допомогою зубчастого шпателя. Шту-
катурний розчин може бути нанесений 
на свіжовлаштований адгезійний шар.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинова суміш має в своєму складі 
велику кількість легких наповнювачів, 
що суттєво збільшує час приготування. 
Для приготування робочого розчину, 
в чисту ємність об’ємом не менше 50 л 
налити воду з розрахунку на 1 мішок 
сухої суміші (25 л) 14,5...15,5 л, температу-
ра води рекомендовано +15...+20 °С, по-
тім додати весь вміст мішка. Вміст 1-го 
мішка (25 л) приблизно* вистачає для 
нанесення 1 м2 шаром 30 мм. Поступо-
во розпочати перемішування низько 
обертовим міксером близько 3–4 хви-
лин до отримання вологої розсипчастої 
маси, після витримати 5 хвилин, пере-
мішати знову (близько 3 хвилин), по 
мірі перемішування рухливість розчи-
ну буде збільшуватися. Добре виміша-
ний розчин не повинен відпадати від 
перевернутої кельми. Не слід збільшу-
вати рухливість розчину за допомогою 
збільшення вмісту води понад норму. 
Це призведе до того, що суміш не буде 
належним чином вимішена, не набуде 
заданої міцності, а також може приве-
сти до появи тріщин. Час використання 
готового розчину 60 хвилин, рухливість 
розчину який починає тверднути мож-

ливо поновити перемішування без до-
давання води.
Нанести приготований розчин суміші 
«inTHERMIX UltraЛегка ТЕПЛЕ ГОРИЩЕ» 
потрібно на підготовлену горизонталь-
ну поверхню шляхом накидання з на-
ступним розрівнюванням правилом та 
загладжування терками після тужавін-
ня. Максимальна товщина одного шару 
не повинна перевищувати 40 мм, за 
необхідності нанесення більшої товщи-
ни наносять в декілька шарів після того 
як попередній затвердіє (найкраще на 
наступний день) за правилом «мокре 
на мокре». Для кращого зчеплення 
між шарами, рекомендується проміжні 
шари не розгладжувати. Розгладжуєть-
ся тільки останній, фінішний шар. При 
улаштуванні поверх теплоізоляційного 
розчину більш міцних покриттів необ-
хідно використовувати розділюючий 
шар, у якості роздільного прошарку 
рекомендується застосовувати по-
ліетиленову плівку, чи руберойд. Для 
полегшення роботи рекомендується 
встановити будівельні маяки, надлиш-
ки розчину знімають правилом, а не 
загладжуванням. Можливе нанесення 
вручну або штукатурної машини дотри-
муючись рекомендацій, викладених в 
інструкцію на відповідне обладнання.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥0,4 МПа (Н/мм2) CS I

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,05 МПа (Н/мм2) FP:B

Щільність сухого розчину 280 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,1 Вт/(м · К) T1  
за температури 25 ±5 °С

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА/ЗВУКОПОГЛИНАЮЧА СУМІШ
inTHERMIX ULTRA ЛЕГКА ТЕПЛЕ ГОРИЩЕ

Вібростійка Надлегка Має «дихаючий» 
ефект

Екологічна Негорюча
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хіміч-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Влаштування тепло-звукоізоляційного 
шару перекриття всередині будинку 
шаром від 40 до 100 мм. Зменшує за-
гальну вагу конструкцій перекриття. 
Може використовуватись на дерев’яно-
му перекритті. Рекомендована для руч-
ного та машинного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ
• Надлегка
• Теплоізоляційна
• Має звукопоглинаючий ефект
• Вібростійкість
• Має «дихаючий» ефект (видаленню 

вологи та запобігання появи цвілі  
та грибка.)

• Екологічність
• Негорюча
• Проста в застосуванні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та 
інших розділяючих речовин, що знижу-
ють адгезію розчину. Фрагменти основ, 
що мають ознаки біологічної корозії не-
обхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти. З цією метою 
можливо використати суміші WARMix 
«UNIVERSAL BRICK» и «UNIVERSAL 
GLUE», можливе також використання 
інших спеціальних сумішей. Наносити 
теплоізоляційний розчин необхідно на 

зволожену поверхню «мокрим по мо-
крому». Основу з високим водопогли-
нанням необхідно додатково обробити 
проникаючою грунтовкою (для порис-
тих поверхонь) 1–2 рази. За необхідності 
попередньо влаштувати маяки. Занад-
то гладкі поверхні (бетон, силікатна цег-
ла) рекомендується надати шорсткості 
поверхні. Якщо поверхня слабо утри-
мує штукатурний шар, на поверхню 
слід нанести підготовчий адгезійний 
шар inTHERMIX товщиною 3-5 мм за 
допомогою зубчастого шпателя. Шту-
катурний розчин може бути нанесений 
на свіжовлаштований адгезійний шар.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинова суміш має в своєму складі 
велику кількість легких наповнювачів, 
що суттєво збільшує час приготування.
Для приготування робочого розчину, 
в чисту ємність об’ємом не менше 50 л 
налити воду з розрахунку на 1 мішок 
сухої суміші (25 л) 14,5...15,5 л, температу-
ра води рекомендовано +15...+20 °С, по-
тім додати весь вміст мішка. Вміст 1-го 
мішка (25 л) приблизно* вистачає для 
нанесення 1 м2 шаром 30 мм. Поступо-
во розпочати перемішування низько 
обертовим міксером близько 3–4 хви-
лин до отримання вологої розсипчастої 
маси, після витримати 5 хвилин, пере-
мішати знову (близько 3 хвилин), по 
мірі перемішування рухливість розчи-
ну буде збільшуватися. Добре виміша-
ний розчин не повинен відпадати від 
перевернутої кельми. Не слід збільшу-
вати рухливість розчину за допомогою 
збільшення вмісту води понад норму. 
Це призведе до того, що суміш не буде 
належним чином вимішена, не набуде 
заданої міцності, а також може приве-
сти до появи тріщин. Час використання 

готового розчину 60 хвилин, рухливість 
розчину який починає тверднути мож-
ливо поновити перемішування без до-
давання води.
Нанести приготований розчин сумі-
ші «inTHERMIX UltraЛегка ТЕПЛЕ ПЕ-
РЕКРИТТЯ» потрібно на підготовлену 
горизонтальну поверхню шляхом на-
кидання з наступним розрівнюванням 
правилом та загладжування терками 
після тужавіння. Максимальна товщи-
на одного шару не повинна перевищу-
вати 40 мм, за необхідності нанесення 
більшої товщини наносять в декілька 
шарів після того як попередній затвер-
діє (найкраще на наступний день) за 
правилом «мокре на мокре». Для кра-
щого зчеплення між шарами, рекомен-
дується проміжні шари не розгладжу-
вати. Розгладжується тільки останній, 
фінішний шар. При улаштуванні поверх 
теплоізоляційного розчину більш міц-
них покриттів необхідно використову-
вати розділюючий шар, у якості роз-
дільного прошарку рекомендується 
застосовувати поліетиленову плівку, 
чи руберойд. Для полегшення роботи 
рекомендується встановити будівель-
ні маяки, надлишки розчину зніма-
ють правилом, а не загладжуванням. 
Можливе нанесення вручну або шту-
катурної машини дотримуючись реко-
мендацій, викладених в інструкцію на 
відповідне обладнання.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА/ЗВУКОПОГЛИНАЮЧА СУМІШ
inTHERMIX ULTRA ЛЕГКА ТЕПЛЕ ПЕРЕКРИТТЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ ULTRA ЛЕГКІ

Вібростійка Надлегка Має «дихаючий» 
ефект

Екологічна НегорючаТеплоізоляційна

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥0,4 МПа (Н/мм2) CS I

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,05 МПа (Н/мм2) FP:B

Щільність сухого розчину 280 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,1 Вт/(м · К) T1  
за температури +25 ±5 °С

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ ULTRA ЛЕГКІ

СКЛАД
Високомарочний цемент, легкі міне-
ральні заповнювачі, мінеральні та хіміч-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Влаштування тепло-, звукоізоляції між-
кімнатних перегородках будинку ша-
ром від 40 до 100 мм. Ізоляція відіграє 
ключову акустичну роль в облаштуван-
ня гіпсокартонних або каркасних пере-
городок. Рекомендована для ручного 
та машинного нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ
• Теплоізоляційна
• Має звукопоглинаючий ефект
• Має «дихаючий» ефект (видаленню 

вологи та запобігання появи цвілі  
та грибка.)

• Екологічність
• Негорюча
• Проста в застосуванні
• Не дає усадки
• Має легку вагу

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути 
міцною, однорідною за водопоглинан-
ням, очищеною від пилу, мастила та 
інших розділяючих речовин, що знижу-
ють адгезію розчину. Фрагменти основ, 
що мають ознаки біологічної корозії не-
обхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно від-
ремонтувати, вирівняти. З цією метою 
можливо використати суміші WARMix 
«UNIVERSAL BRICK» и «UNIVERSAL 
GLUE», можливе також використання 
інших спеціальних сумішей. Наносити 
теплоізоляційний розчин необхідно на 

зволожену поверхню «мокрим по мо-
крому». Основу з високим водопогли-
нанням  необхідно додатково обробити  
проникаючою грунтовкою (для порис-
тих поверхонь) 1–2 рази. За необхідності 
попередньо влаштувати маяки. Занад-
то гладкі поверхні (бетон, силікатна цег-
ла) рекомендується надати шорсткості 
поверхні. Якщо поверхня слабо утри-
мує штукатурний шар, на поверхню 
слід нанести підготовчий адгезійний 
шар inTHERMIX товщиною 3–5 мм за 
допомогою зубчастого шпателя. Шту-
катурний розчин може бути нанесений 
на свіжовлаштований адгезійний шар.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинова суміш має в своєму складі 
велику кількість легких наповнювачів, 
що суттєво збільшує час приготування. 
Для приготування робочого розчину, 
в чисту ємність об’ємом не менше 50 л 
налити воду з розрахунку на 1 мішок 
сухої суміші (25 л) 14,5...15,5 л, температу-
ра води рекомендовано +15...+20 °С, по-
тім додати весь вміст мішка. Вміст 1-го 
мішка (25 л) приблизно* вистачає для 
нанесення 1 м2 шаром 30 мм. Поступо-
во розпочати перемішування низько 
обертовим міксером близько 3–4 хви-
лин до отримання вологої розсипчастої 
маси, після витримати 5 хвилин, пере-
мішати знову(близько 3 хвилин), по мірі 
перемішування рухливість розчину 
буде збільшуватися. Добре вимішаний 
розчин не повинен відпадати від пе-
ревернутої кельми. Не слід збільшува-
ти рухливість розчину за допомогою 
збільшення вмісту води понад норму. 
Це призведе до того, що суміш не буде 
належним чином вимішена, не набуде 
заданої міцності, а також може приве-
сти до появи тріщин. Час використання 

готового розчину 60 хвилин, рухливість 
розчину який починає тверднути мож-
ливо поновити перемішування без до-
давання води.
Нанести приготований розчин суміші 
«inTHERMIX λ-500 ПЕРЕГОРОДКА» по-
трібно на підготовлену горизонтальну 
поверхню шляхом накидання з наступ-
ним розрівнюванням правилом та за-
гладжування терками після тужавіння. 
Максимальна товщина одного шару не 
повинна перевищувати 40 мм, за не-
обхідності нанесення більшої товщини 
наносять в декілька шарів після того 
як попередній затвердіє (найкраще на 
наступний день) за правилом «мокре 
на мокре». Для кращого зчеплення 
між шарами, рекомендується проміжні 
шари не розгладжувати. Розгладжуєть-
ся тільки останній, фінішний шар. При 
улаштуванні поверх теплоізоляційного 
розчину більш міцних покриттів необ-
хідно використовувати розділюючий 
шар, у якості роздільного прошарку 
рекомендується застосовувати по-
ліетиленову плівку, чи руберойд. Для 
полегшення роботи рекомендується 
встановити будівельні маяки, надлиш-
ки розчину знімають правилом, а не 
загладжуванням. Можливе нанесення 
вручну або штукатурної машини дотри-
муючись рекомендацій, викладених в 
інструкцію на відповідне обладнання.

СУМІШ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕГОРОДОК 
ЗВУКОПОГЛИНАЮЧА/ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА
inTHERMIX λ-500 ПЕРЕГОРОДКА

Негорюча Має легку вагуТеплоізоляційна Екологічна Має «дихаючий» 
ефект

Має звукопоглинаючий 
ефект

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥0,4 МПа (Н/мм2) CS I

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,05 МПа (Н/мм2) FP:B

Щільність сухого розчину 280 кг/м3

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,1 Вт/(м · К) T1 
за температури +25 ±5 °С
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

ДЕКОРАТИВНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ШТУКАТУРКИ

СКЛАД
Білий цемент, легкі мінеральні за-
повнювачі, мінеральні та хімічні до-
бавки.
Сфера застосування
Призначена для тонкошарового зо-
внішнього утеплення, декоративного 
оздоблення (всередині та зовні при-
міщення) шаром 3–7 мм на різнома-
нітних мінеральних поверхнях (газо-, 
пінобетон, керамічний блок, бетон, 
цегла, цементно-піщана штукатурка 
тощо), має естетичну фактуру «бара-
нець». Рекомендується застосовува-
ти як один із варіантів влаштування 
фінішного шару в системі фасадної 
теплоізоляції. Потребує подальшого 
покриття водно-дисперсійними або 
органорозчинними фарбами.

ВЛАСТИВОСТІ:
• Білого кольору
• Теплоізоляційна
• Паропроникна
• Гідрофобна
• Екологічна
• Має «дихаючий» ефект 
• Водо- та морозостійка
• Проста в застосуванні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Здійснюється згідно з вимогами 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня повинна 
бути міцною, рівною(впадини та не-
рівності поверхні перешкоджають 
створенню фактури), однорідною 
за водопоглинанням, очищеною від 
пилу, мастила та інших розділяючих 
речовин, що знижують адгезію роз-
чину. Водопоглинаючі основи просо-
чують ґрунтовками, потім вкривають 
контакт-ґрунтом. Покриття, пофар-

бовані вапняними, полімерними, ор-
ганорозчинними, масляними фарба-
ми, повністю видаляють механічним 
або іншим способом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для приготування робочого розчи-
ну, в чисту ємність об’ємом не мен-
ше 50 л налити воду з розрахунку на 
1 мішок сухої суміші (25 л) 8,0...8,5 л, 
температура води рекомендовано 
+15...+20 °С, потім додати весь вміст 
мішка. Вміст 1-го мішка (25 л) при-
близно* вистачає для нанесення 
10  м2 шаром 3 мм. Поступово розпо-
чати перемішування низько оберто-
вим міксером близько 3–4 хвилин, 
після витримати 5 хвилин, переміша-
ти знову (близько 3 хвилин). Не слід 
збільшувати рухливість розчину за 
допомогою збільшення вмісту води 
понад норму. Це призведе до того, 
що суміш не буде належним чином 
вимішена, не набуде заданої міцнос-
ті, а також може привести до появи 
тріщин. Час використання готового 
розчину 60 хвилин, рухливість роз-
чину який починає тверднути мож-
ливо поновити перемішування без 
додавання води.
При тонкошаровому нанесенні без 
маяків розчинову суміш наносять ме-
талевим шпателем на підготовлену 
поверхню знизу вверх, та вирівню-
ють гладилкою. Потім залежності від 
основи та температурних умов ото-
чуючого середовища протягом 5–15 
хвилин після нанесення розчинової 
суміші, надати свіжовлаштованому 
шару необхідної фактури шляхом 
легких обертальних або поступаль-
них рухів по поверхні за допомогою 
терки з пружньою поверхнею (плас-

тик, дерево). Роботи на одній площи-
ні рекомендується виконувати без-
перервно, не допускаючи висихання 
щойно затертих шарів, розпочинати 
від кута до кута будівлі чи приміщен-
ня, або по границях рельєфних еле-
ментів огороджувальних конструк-
цій.

ДЕКОРАТИВНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРКА, БІЛА 
(ЗЕРНО Ø 1,5 ММ)
inTHERMІХ DECOR LIGHT

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Усі наведені дані дійсні для t=+20 °С та вологості 60%, за інших умов параметри та характеристики можуть змінитися.

ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016)

Теплоізоляційний штукатурний розчин (T) для влаштування теплоізоляції**

Клас вогнестійкості А1

Межа міцності на стиск за 28 діб  ≥2,5 МПа (Н/мм2) CS ІІ

Міцність зчеплення та вид злому ≥0,2 МПа (Н/мм2) FP:B

Щільність сухого розчину 550 кг/м3

Водопоглинання  WC1

Теплопровідність сухого розчину ≤ 0,2 Вт/(м · К) T2  
за температури +25±5 °С)

Теплоізоляційна Паропроникна Гідрофобна Екологічна Має «дихаючий» 
ефект

Водо-  
та морозостійка
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД
Цемент, мінеральні заповнювачі, спу-
чений перліт та модифікуючи полімер-
ні добавки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Використовується при зведенні несу-
чих стін, огороджуючих конструкцій 
та перегородок. Розчинна суміш при-
значена для  кладки (10–12 мм) стін  з 
керамічних пустотілих блоків, шлакоб-
локів, керамзитоблоків, блоків та двій-
ної цегли, силікатної цегли, рядової та 
іншої цегли тощо. Крім того придатна 
для інших стінових матеріалів. Роз-
чин клейової суміші для мурування 
«inTHERMIX Теплий шов D-600» має 
високу пластичність, а також адгезію 
до переважної більшості стінових ма-
теріалів. Затверділий матеріал має ви-
сокі показники міцності тому забезпе-
чується монолітність та довговічність 
споруд, крім того має підвищені тепло-
ізоляційні властивості розчину.

ВЛАСТИВОСТІ
• Теплоізоляційна
• Містить в своєму складі перліт
• Паропроникна
• Запобігає утворенню «містків холо-

ду»
• Пластична, зручна в застосуванні
• Морозостійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Поверхня має бути міц-
ною, однорідною за водопоглинанням, 
очищеною від пилу, мастила та інших 
розділяючих речовин, що знижують 
адгезію. За потреби основу необхідно 
відремонтувати та прогрунтувати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для приготування робочого розчину в 
чисту ємність налити 12–13 л води, потім 
додати весь вміст мішка (забороняєть-
ся використовувати суміш частинами) 
Поступово перемішуючи міксером до 
утворення розчину без грудок. Після 
витримки 5 хвилин перемішати знову 
до необхідної консистенції, при потре-
бі корегувати водою або сухим матері-
алом. Час використання готового роз-
чину 60 хвилин.
Розчин рівномірно наносять на кон-
тактні поверхні зволожених блоків 
шаром 10–12 мм (залежить від точнос-
ті та правильності розмірів матеріа-
лу) за допомогою кельми, вкладають 
до конструкції та ущільнюють рези-
новою киянкою. Положення виробу 
може коректуватись на протязі 3 хв. 
Надлишок розчину вижатий з швів 
прибирають кельмою для подальшо-
го застосування. Після закінченння 
робіт інструмент ретельно вимити. 
Роботи проводити у відповідності з 
вимогами діючої документації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На зведену конструкцію протягом 24 
годин (частковий набір міцності) по-
трібно уникати дії надмірних наван-
тажень та перекидаючих зусиль. Не 
замішувати новий заміс з залишками 
попереднього тому що це може по-
гіршити якість розчину. При високих 
температурах доцільно використову-
вати холодну воду, а при tнс= +5...10 °С 
підігріту. Перед застосуванням не 
зберігати тривалий час суміш у міш-
ках на сонці та морозі. В спекотну по-
году рекомендується зволожувати 
блоки.

ПРИМІТКИ
Суміш «inTHERMIX Теплий шов D-600» 
містить портландцемент тому дає 
лужну реакцію при зачиненні водою, 
під час роботи використовувати за-
соби захисту. При потраплянні в очі 
та слизові оболонки ретельно про-
мити водою, звернутись до лікаря. 
Всі наведені дані дійсні для tнс=+20 °С 
і вологості 60%, в інших умовах па-
раметри та характеристики можуть 
змінитись.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ

Витрата води для приготування робочого розчину 12–13 л на вміст мішка (25 л)

Витрата* сухої суміші на 1 м2 при товщині шва 10 мм вміст одного мішка (25л)

Час використання розчину не менше 60 хв

Міцність зчеплення з основою (міцність шва) за 28 діб не менше 0,2 МПа

Границя міцності на стиск за 28 діб не менше 5,0 МПа

Теплопровідність в сухому стані не більше 0,19  Вт/(м•К)  
при температурі 25 ±5 °С

Морозостійкість не менше 50 циклів

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Суміш для мурування Ц.1.МР4, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ КЕРАМОБЛОКІВ
inTHERMІХ D-600 ТЕПЛИЙ ШОВ

МорозостійкаЗапобігає утворенню 
«містків холоду»

Теплоізоляційна Містить в своєму 
складі перліт

Паропроникна Пластична, зручна 
в застосуванні
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СКЛАД
Цемент, мінеральні заповнювачі, 
спучений перліт та модифікуючи по-
лімерні добавки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Використовується при зведенні не-
сучих стін, огороджуючих конструк-
цій та перегородок. Розчинна суміш 
призначена для тонкошарової клад-
ки (6–15 мм) стін з точних по розміру 
блоків газо-пінобетону, пресованих, 
пустотних бетонних та керамічних. 
Крім того придатна для інших стіно-
вих матеріалів. Розчин клейової сумі-
ші для мурування «inTHERMIX Теплий 
шов D-700» має високу пластичність, 
а також адгезію до переважної біль-
шості стінових матеріалів. Затверді-
лий матеріал має високі показники 
міцності тому забезпечується моно-
літність та довговічність споруд, крім 
того до мінімуму зменшується тов-
щина швів і покращуються теплоізо-
ляційні властивості огороджуючих 
конструкцій

ВЛАСТИВОСТІ
• Теплоізоляційна
• Містить в своєму складі перліт
• Тонкошарова
• Запобігає утворенню «містків холо-

ду»
• Морозостійка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється 
згідно вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 
і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня 
має бути міцною, однорідною за во-
допоглинанням, очищеною від пилу, 
мастила та інших розділяючих речо-
вин, що знижують адгезію. За потре-

би основу необхідно відремонтувати 
та прогрунтувати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для приготування робочого розчину 
в чисту ємність налити 5,7–6 л води, 
потім додати весь вміст мішка (забо-
роняється використовувати суміш 
частинами). Поступово перемішую-
чи міксером до утворення розчину 
без грудок. Після витримки 5 хвилин 
перемішати знову до необхідної кон-
систенції, при потребі корегувати 
водою або сухим матеріалом. Час 
використання готового розчину 120 
хвилин.
Розчин рівномірно наносять на кон-
тактні поверхні блоків з допомогою 
зубчатого шпателя 6–10 мм (залежить 
від точності та правильності розмірів 
матеріалу) або кельми, вкладають 
до конструкції та ущільнюють рези-
новою киянкою. Положення виробу 
може коректуватись на протязі 3 хв. 
Надлишок розчину вижатий з швів 
прибирають кельмою для подальшо-
го застосування. Після закінченння 
робіт інструмент ретельно вимити. 
Роботи проводити у відповідності з 
вимогами діючої документації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На зведену конструкцію протягом 
24 годин (частковий набір міцнос-
ті) потрібно уникати дії надмірних 
навантажень та перекидаючих зу-
силь. Не замішувати новий заміс з 
залишками попереднього тому що 
це може погіршити якість розчину. 
При високих температурах доцільно 
використовувати холодну воду, а при 
tнс= +5...10 °С підігріту. Перед застосу-
ванням не зберігати тривалий час 

суміш у мішках на сонці та морозі. Не 
наносити розчин на нагріту сонцем 
поверхню. В спекотну погоду реко-
мендується зволожувати блоки.

* Витрата продукту залежить від стану основи та навичок виконавця робіт.

Всі приведені дані дійсні для t=+20 0С та вологості 60%, в інших умовах параметри та характеристики можуть змінитись.
Суміш для мурування Ц.1.МР4, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Витрата води для приготування робочого розчину 5,7–6 л на вміст мішка (20 л)

Витрата* сухої суміші на 1 м2 при товщині шва 10–12 мм вміст одного мішка (20 л)

Час використання розчину не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (міцність шва) за 28 діб не менше 0,2 МПа
Границя міцності на стиск  
за 28 діб не менше 5,0 МПа

Теплопровідність в сухому стані не більше 0,29 Вт/(м•К)  
при температурі 25 ±5 °С

Морозостійкість не менше 50 циклів

Температура застосування розчину від +5 °С до +30 °С

Температура експлуатації від -50 °С до +70 °С

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ ГАЗОБЛОКІВ
inTHERMІХ D-700 ТЕПЛИЙ ШОВ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ

МорозостійкаЗапобігає утворенню 
«містків холоду»

Теплоізоляційна Містить в своєму 
складі перліт

Тонкошарова
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