
AP-7 КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

СУМІШ КЛЕЙОВА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА ДЛЯ 
ПІНОПЛАСТУ

• Висока фіксація плит утеплювача
• Можливість дюбеління через 12 годин
• Пластична та тріщиностійка
• Зручна у застосуванні
• Морозостійка: температура використання 

від -5°С

Маса 25 кг

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Суміш будівельна суха модифікована ТМ «KRISTEK»  призначена для закріплення пінополістирольних, 
мінераловатних плит, та виробів на їх основі у системах зовнішньої теплоізоляції фасадів будівель і 
споруд. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути чистою та міцною. 
Місця, що подають глухий звук, а також здутини та місця лущення розчищають, ґрунтують ґрунтов-
кою і після висихання ґрунтовки заповнюють розчиновою ремонтною сумішшю.
Поверхні з високим водопоглинанням обробляють ґрунтовкою. При температурі повітря вище +30°С 
поверхні потребують додаткового зволоження.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Роботи з утеплення фасадів рекомендується виконувати згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.6-31, ДБН В.2.6-
33, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-36. 
Температурні межи навколишнього середовища при виконанні робіт від -5°С до +25°С. Температура 
поверхні основи повинна бути у таких же межах. Фасади необхідно захищати від прямих сонячних 
променів, вітру і опадів.
Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, переміша-
ти (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 
5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  120 хви-
лин (за рекомендованих атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періо-
дично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.
Залежно від стану поверхні фасаду та виду утеплювача вибирається засіб кріплення:
- поверхня вимагає коригування нерівностей, для пінополістерольної плити. Наносять зачинену суміш 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20ºС і відносній вологості 60%.
Суміш будівельна суха  ТМ «KRISTEK»  Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ПАМ’ЯТКА ПОКУПЦЕВІ
• Міцність основи повинна бути не менш ніж міцність суміші.
• Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на 

естетичні та експлуатаційні властивості.
• Продукція не підлягає обов’язковій сертифікації.
• Суміш безпечна для здоров’я людей під час виробництва, транспортування, зберігання, засто-

сування і під час експлуатації за умови виконання вимог даного стандарту до безпеки виробни-
цтва та охорони праці.

• Зберігати подалі від дітей.
• Дата виготовлення, термін зберігання та номер партії зазначені на упаковці.
• Використовувати лише за цільовим призначенням.
• Виробник не несе відповідальність за використання матеріалу у цілях та умовах, не передбаче-

них даною інструкцією.
• Ця інструкція носить характер рекомендації і не замінює професійної підготовки виконавця робіт.

Склад
цементно-піщана суміш, модифікована 
полімерними домішками

Крупність заповнювача не більше 0,8 мм

Час придатності розчинової суміші для 
використання

120 хв

Міцність зчеплення з основою 0,7 МПа
Рекомендована кількість води для 
приготування розчинової суміші

0,21л / 1кг

Температура використання від -5°С до +25°С
Витрата суміші 1,4кг / м2 / 1 мм

по периметру пінополістирольної плити на відстані 20 мм від краю у вигляді смуг завдовжки 50-60 мм 
і висотою 15-20 мм. Смуги повинні мати розриви для запобігання утворенню повітряних пробок. До-
датково на середині плити наносять 6-8 «маячків» діаметром 100 мм і висотою 15-20 мм.
- поверхня не вимагає коригування нерівностей, для мінераловатних та пінополістерольних плит. 
Наносять зачинену суміш по всій поверхні плити за допомогою зубчастого шпателя з розміром зуб-
ця 10х10 мм. Плиту притиснути до стіни з таким зусиллям, щоб проміжки між плитою і стіною були 
рівномірно заповнені. 
Плити утеплювача необхідно кріпити дотримуючись наступних умов:
• ширина щілин між плитами не повинна перевищувати 2 мм;
• плити необхідно кріпити методом «перев’язки»; 
• залишки зачиненої суміші на плитах видаляти за допомогою вологої ганчірки. 



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації. Під час викори-
стання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавич-
ки). При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити 
великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому примі-
щені при температурі не більше +40°С і вологості повітря не більше 75%.

Гарантійний строк: Виробник гарантує відповідність якості сумішей вимогам цього стандарту протя-
гом терміну, зазначеного на пакуванні, за умови виконання вимог транспортування і зберігання.


