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

Склад
цемент, 
фракціонований 
пісок та модифікуючі 
полімерні добавки

Витрата сухої суміші* від 1,8 кг/м2
Час використання розчину більше 120 хв
Міцність зчеплення з 
основою в повітряно-
сухих умовах після 28 діб 
тверднення

більше 0,8 МПа

Розшивання швів через 24 год

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

28 днiв

Витрата сухої
суміші

Витрата води
на 25 кг

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- керамічна плитка та інші 

облицювальні матеріали 
- облицювання стін та підлоги
- на недеформовані мінераль-

ні основи 
- всередині та зовні споруд 
- адгезія до основи 0,8 МПа
- стійкий до зміщення
- водо- та морозостійкий
- висока пластичність
- горизонтальні та вертикальні 

поверхні

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ
WARMIX UNIVERSAL GRES GLUE (ЗК – 2)

Склад
портландцемент, 
фракціонований 
пісок та модифікуючі 
полімерні добавки

Витрата сухої суміші* від 1,8 кг/м2
Час використання розчину не менше 120 хв
Міцність зчеплення з 
основою в повітряно-
сухих умовах за 28 діб 
тверднення 

не менше 0,8 МПа

Розшивання швів через 24 год

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт

Витрата сухої
суміші

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- керамічна, керамогранітна 

плитка
- облицювання стін та підлоги
- на недеформовані мінераль-

ні основи 
- висока адгезія до основи 
- пластичний
- стійкий до вертикального 

зміщення
- водо- та морозостійкий
- горизонтальні та вертикальні 

поверхні
- всередині та зовні будівель
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ЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
ТА КАМЕНЮ
WARMIX UNIVERSAL ELAST GLUE (ЗК – 4)

Склад
портландцемент, 
фракціонований 
пісок та модифікуючі 
полімерні добавки

Витрата сухої суміші* від 1,6 кг/м2
Час використання розчину не менше 120 хв
Міцність зчеплення  
з основою в повітряно-
сухих умовах за 28 діб 
тверднення

більше 1,0 МПа

Розшивання швів через 24 год

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт

Витрата сухої
суміші

1,6

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- усі типи облицювальних пли-

ток та каменю (крім мармуру)
- облицювання поверхонь 

з підвищеною щільністю 
(бетон, природний камінь, 
асбошифер і ін.)

- для облицювання основ, 
схильних до постійних 
атмосферних впливів (тера-
си, балкони, експлуатовані 
покрівлі та ін.)

- ефективний для плит вели-
кого розміру 

- підлоги з водяним та елек-
тричним обігрівом 
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ
З ПІДВИЩЕНОЮ ФІКСАЦІЄЮ
WARMIX UNIVERSAL TILE ADHESIVE (ЗК-4)

Склад:
цемент, 
фракціонований 
пісок та модифікуючі 
полімерні добавки

Витрата сухої суміші* від 1,6 кг/м2
Час використання розчину більше 120 хв
Міцність зчеплення з 
основою після 28 діб 
тверднення

більше 1,0 МПа

Розшивання швів через 24 год

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

Витрата води
на 25 кг

28 днiв

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- керамічна та керамогранітна 

плитка, плитка з натурально-
го та штучного каменю

- облицювання стін та підлоги
- на недеформовані мінераль-

ні основи 
- висока адгезія до основи 
- стійкий до зміщення
- для систем «тепла підлога»
- водо- та морозостійкий
- всередині та зовні споруд

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт
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УНІВЕРСАЛЬНА КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ 
ПРИКЛЕЮВАННЯ ТА АРМУВАННЯ ППС ТА МВ 

WARMIX UNIVERSAL GLUE (ГІ 3, ЗК 5)

Склад

портландцемент, 
фракціонований 
пісок, полімерні 
та модифікуючі 
добавки

Витрата сухої суміші*:
- наклеювання плит 5-6 кг/м2
- нанесення захисного 
покриття 4-6 кг/м2

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)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- усі типи теплоізоляційних 

матеріалів та влаштування 
армуючого шару, у тому числі 
плит з мінеральної вати та 
пінополістиролу 

- система утеплення будівель
- приклеювання та захист
- атмосферостійкість
- паропроникність
- довготривалий час застосу-

вання
- висока адгезія
- морозостійкість
- ударостійкість та негорючість
- екологічність

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт
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КЛЕЙОВА СУМІШ  
ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
WARMIX THERMAL INSULATION GLUE (ЗК - 5)

Склад

портландцемент, 
фракціонований 
пісок, полімерні 
та модифікуючі 
добавки

Витрата сухої суміші* 5-6 кг/м2
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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- плити утеплювача (пінопо-

лістирол, графітовий пінопо-
лістирол та мінеральна вата) 

- система утеплення будівель 
і споруд

- приклеювання
- атмосферостійкість
- паропроникність
- довготривалий час застосу-

вання
- стійкий до зміщення 
- морозостійкість
- негорючість
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клейова суміш для 
мурування

Universal brick

«містків холоду»

Тонкошарова

Морозостійка

Універсальна

Запобігає утворенню 

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

Склад

цемент, фракціоно-
ваний пісок та полі-
мерні добавки, армо-
вана базальтовим су-
пертонким волокном

Витрата сухої суміші на 1 м3 
мурування * приблизно 25 кг

Час використання розчину не менше 120 хв
Міцність зчеплення з 
основою за 28 діб не менше 0,3 МПа

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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- газо- та пінобетон, пресовані, 

пустотні бетонні та керамічні 
блоки

- інші стінові матеріали
- тонкошарова кладка стін
- зведення несучих стін, ого-

роджувальних конструкцій 
та перегородок

- універсальна
- тонкошарова
- запобігає утворенню «містків 

холоду»
- морозостійка 

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт
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ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА ШТУКАТУРНА 
СУМІШ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА 
ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
WARMIX PLASTER BASIC (ШТ-2)

Склад
цемент, 
фракціонований 
пісок та полімерні 
добавки

Витрата сухої суміші * 1,6 кг/м2
Час використання розчину не менше 60 хв
Міцність зчеплення з 
основою в повітряно-
сухих умовах за 28 діб 
тверднення

не менше 0,3 МПа

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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- вирівнювання поверхонь 

(виконання штукатурних 
робіт) 

- різноманітні мінеральні 
поверхні

- перед подальшим опоряд-
 женням 
- внутрішні та зовнішні по-

верхні
- тріщиностійка 
- пластична
- для вологих приміщень
- морозостійка 
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ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ШТУКАТУРНА 
СУМІШ ДЛЯ МАШИННОГО ТА 
РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
WARMIX PLASTER LIGHT (ШТ-1)

Склад
цемент, 
фракціонований 
пісок та полімерні 
добавки

Витрата сухої суміші* 1,3 кг\м2
Час використання розчину не менше 60 хв
Міцність зчеплення з 
основою в повітряно-
сухих умовах за 28 діб 
тверднення

не менше 0,3 МПа

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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- вирівнювання поверхонь (ви-
 конання штукатурних робіт) 
- різноманітні мінеральні 

поверхні
- перед подальшим опоряд-
 женням 
- всередині та зовні примі-

щення (де немає постійного 
впливу вологи)

- тріщиностійка та пластична
- ручне та машинне нанесення
- паропроникна
- зручна у застосуванні
- економна
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START FLOOR

25 кг

виробничо-індустріальний холдинг

basic

Зручність 
застосування

МорозостійкаВисока міцність

Можливе для підлог 
з підігрівом

Армована
волокнами

Мінімальна усадка

СТЯЖКА
цементно-піщана суміш 
для влаштування підлоги

СТЯЖКА
ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ ДЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ

WARMIX START FLOOR (СТ-1)

Склад
цемент, 
фракціонований 
пісок, пластифікатор

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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- грубе вирівнювання основи 

(влаштування стяжки) 
- під наливні підлоги
- всередині та зовні будівель і 

споруд
- висока міцність (М200)
- армована волокнами
- мінімальна усадка 
- морозостійкість
- зручність застосування
- можливе застосування для 

підлог з підігрівом

* 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
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високотемпературна теплоізоляційна
штукатурка для промислових агрегатів

Warmix 500 

25 кг

Склад
Цемент, фракціонований пісок та модифікуючі полі-
мерні добавки.

Сфера застосування
Суміш WARMix Plaster призначена для вирівню-
вання поверхонь (виконання штукатурних робіт) 
шаром до 20 мм всередині та зовні приміщення 
на різноманітних мінеральних поверхнях (бетон, 
цегла, цементно-піщана штукатурка тощо) перед 
подальшим опорядженням (шпаклюванням, при-
клеюванням плитки, теплоізоляційних плит, нане-
сенням декоративної штукатурки і облицюванням 
плиткою і т.п.). Рекомендована для оштукатурення 
вологих приміщень.

Властивості
• Тріщиностійка
• Висока пластичність
• Морозостійка
• Рекомендована для вологих приміщень
• Для внутрішніх та зовнішніх поверхонь
• Довговічна

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно вимог 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. По-
верхня повинна бути міцною, однорідною за водо-
поглинанням, очищеною від пилу, мастила та інших 
розділяючих речовин, що знижують адгезію розчи-
ну. Фрагменти основ, що мають ознаки біологічної 
корозії, необхідно видалити механічним шляхом. 
За необхідності основу потрібно відремонтувати, 
вирівняти та поґрунтувати. Невеликі нерівності та 
вибоїни основи можна зарівняти цією ж штукатур-
ною сумішшю, можливе також використання інших 
спеціальних сумішей. За необхідності попередньо 
влаштувати маяки. Занадто гладким поверхням (бе-
тон, силікатна цегла) рекомендується надати шор-
сткості поверхні.

Виконання робіт
Приготування робочого розчину: в чисту ємність 
налити воду з розрахунку 160-190 мл на 1 кг сухої 
суміші (4,0-4,75 л на 25 кг), рекомендована темпе-
ратура води від +15 до +20 °С. Поступово перемі-
шуючи міксером, додавати суміш до отримання 
розчину без грудок. Витримати суміш протягом 
5 хвилин, перемішати знову до необхідної кон-
систенції, якщо потрібно відкоригувати водою або 
сухим матеріалом. Час використання готового роз-
чину — 60 хвилин.
Нанести готовий розчин суміші WARMix Plaster на 
підготовлену поверхню шляхом накидання з на-
ступним розрівнюванням правилом та розгладжу-
ванням терками після тужавіння. Максимальна 
товщина штукатурного шару не повинна переви-
щувати 20 мм, за необхідності нанесення більшої 
товщини розчин наносять в декілька шарів за пра-
вилом «мокре на мокре». При загальній товщині 
більше 20 мм рекомендується застосовувати шту-
катурну сітку, занурену в розчин.

Рекомендації
Свіжонанесений штукатурний розчин у період ту-
жавлення необхідно захищати від дії прямих со-
нячних променів, оберігати від дощу та від`ємних 
температур. Можливе застосування суміші WARMix 
Plaster для ремонтних робіт та для покращення 
властивостей будівельних розчинів. При застосу-
ванні суміші WARMix Plaster необхідно керуватися 
типовими технологічними картами, інструкціями та 
діючими нормативними документами.

Примітки
Суміш «WARMix Plaster» містить портландцемент, 
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 приведе-
ні дані дійсні для t=+20 °С та вологості 60%, в інших 
умовах параметри та характеристики можуть зміни-
тись.

Зберігання
Строк придатності: 12 місяців з дати виготовлення, 
при умові зберігання в фірмовій непошкодженій  
упаковці в сухих приміщеннях на піддонах.

Упаковка та утилізація
Суміш WARMix Plaster фасується у тришарові мішки 
по 25 кг. Після використання залишки продукту ути-
лізувати як будівельне сміття, упаковку – як побутові 
відходи.

Технічні параметри

Гарантії виробника
Виробник гарантує відповідність матеріалу вказа-
ним технічним параметрам при виконанні правил 
приготування, застосування та зберігання продукту 
наведених вище. Виробник не несе відповідально-
сті при неправильному застосуванні матеріалу, а та-
кож при застосуванні його в інших цілях та умовах 
не передбачених даним описом.

Виробник:
ТОВ “АЛЬФА ФОРМУЛА”
Україна, 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 2/6,
тел.: (044) 501-91-63

Адреса потужностей виробництва:
Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Дерев’яна, 7,
тел.: (03657) 2-15-01

Маса нетто: 25 кг (± 1%)
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Витрата води для приготування 
робочого розчину

4,0-4,75 л  
на 25 кг

Витрата сухої суміші  
при товщині шару 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 до +30 °С

Температура експлуатації від -50 до +70 °С

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

Група Ц.1.ШТ2, ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Висока адгезія до 
основи

Високотемпературна

Теплоізоляційна

Довготривалий час 
застосування

Має звукопоглинаючий 
ефект

Негорюча

ДНО 1 ДНО 2

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ШТУКАТУРКА 
ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ АГРЕГАТІВ
WARMIX 500

Склад

високомарочний це-
мент, перлітовий пі-
сок, гранули базальто-
вого супертонкого 
волокна, мінеральні 
та хімічні добавки

Витрата сухої суміші на 1 м3 
муруваня* приблизно 25 кг

Придатність розчинної 
суміші не менше 4 годин

Межа міцності на стиск за 
6 діб  / 28 діб

не менше 3,5 МПа / 
5,4 МПа

Міцність зчеплення з 
основою за 6 діб не менше 0,45 МПа

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- універсальна
- зовнішнє та внутрішнє утеп-
 лення будинків
- теплоізоляція промислових 

споруд
- високотемпературна
- висока адгезія до основи
- довготривалий час застосу-

вання - 4 години
- негорюча 
- звукопоглинаючий ефект
- екологічно чистий продукт

* Витрата продукту залежить від стану основи та 
навичок виконавця робіт
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універсальна суміш
«Сухий бетон»

UNIVERSAL BETON (B-25)

Висока
пластичність

Висока міцністьУніверсальна

УНІВЕРСАЛЬНА СУМІШ
«СУХИЙ БЕТОН»
WARMIX UNIVERSAL BETON (B-25)

Склад

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

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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ВЛАСТИВОСТІ:
- влаштування та ремонт це-

ментно-піщаних стяжок
- локальне бетонування
- влаштування фундаментів, 

пандусів та малих архітектур-
них форм

- пластичність 
- водо- та морозостійкість
- висока міцність
- містить гранітний відсів
- універсальність застосування 
- всередині та зовні приміщень

* 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
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+38 (044) 501 91 63


