
Інформаційний лист

Щодо використання сухих будівельних сумішей “Warmix” (згідно додатку до листа) в осінньо-зимовий та

зимово-весняний період з додатковим маркуванням “зима (-5 ℃)”

З метою запобігання можливих ускладнень (виникнення тріщин, зменшення строку використання готового

розчину ,зменшення фізико-механічних показників) в зимовий період з 28.10.2021 по 28.03.2022,  при використанні

сухих будівельних сумішей ТМ Warmix, виробник ТОВ “АЛЬФА ФОРМУЛА” рекомендує дотримуватися

наступних інструкцій.

1. Приготування розчинових сумішей слід проводити наступним чином:

Для приготування робочого розчину в чисту ємність налити необхідну кількість теплої води (рекомендована

температура води від +30 до +400С), поступово перемішуючи міксером, додавати суміш до отримання розчину без грудок.

Після витримки 5 хвилин, перемішати знову до необхідної консистенції. Температура готового розчину повинна бути

вище +15 0С

2. Виконання робіт при умовах:

При виконанні робіт з утеплення, облицювання, мурування потрібно керуватися відповідними технологічними

картами, температури повітря та основи при цьому повинна бути вище +1°С, а температура готового розчину потрібно

підтримувати не нижче +15 °С.

Після закінчення робіт з використанням розчину температура повітря навколишнього середовища протягом 8

годин не повинна опуститися нижче 0 °С. Можливе зниження температури до -5 °С тільки протягом наступних 3 діб.

Потрібно звернути увагу, що роботи виконані в умовах зниженої температури та підвищеній вологості повітря

(відносно нормальних умов t=+20 0С та вологості 60 %) збільшується час набору міцності та технологічні перерви між

нанесеннями наступних шарів  приблизно на 3-6 днів.

Всі вищенаведені інструкції з рекомендаціями по виконанню робіт мають дотримуватися при низькому

температурному режимі



Додаток 1 до інформаційного листа

Список матеріалів ТМ “Warmix” з додатковим маркуванням “зима (-5℃)” на осінньо-зимовий та зимово-весняний період

з 28.10.2021 по 28.03.2022

Матеріали для облицювання:

Universal Gres Glue (Клей для керамограніту), 25кг

Universal Tile Adhesive (Клей для плитки та каменю з підвищеною адгезіею), 25кг

Universal Elast Glue (Еластичний клей для плитки та каменю), 25кг

Матеріали для утеплення:

Universal Glue (Універсальний Клей), 25 кг

Thermal Insulation Glue (Клейова суміш для теплоізоляції), 25 кг

Матеріали для мурування

Universal Brick (Клейова суміш для мурування), 25 кг


