
CA-8S КЛЕЙОВА СУМІШ СТАНДАРТ

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ 
ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

• Для внутрішніх та зовнішніх робіт
• Висока клеюча здатність
• Стійка до сповзання з вертикальних 
       поверхонь
• Зручна у застосуванні
• Пластична

Маса 25 кг

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Підготовка виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
До початку облицювальних робіт всі роботи які можуть привести до пошкодження облицювальних 
поверхонь мають бути закінчені. Поверхня під облицювання повинна бути вирівняна і не мати відхи -
лення для стін на довжині 2м – 3м; для підлог на довжині 2м – 4м. Місця, що подають глухий звук, 
а також здутини та місця лущення розчищають, ґрунтують ґрунтовкою 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 виконувати при температурі повітря від +5°С до +30°С. Температура поверхні основи повинна 
бути у таких же межах. 
Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка вказана у технічних характеристиках, перемішати 
(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.
Наносять зачинену суміш ТМ «KRISTEK» на поверхню за допомогою шпателя, терки або вирівнюючої 
планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки 
згідно таблиці.

Суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена для облицювання стін і підлоги керамічною плиткою 
бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, які мають водопоглинання не 
більше 1%. Розміри облицювальних елементів повинні складати не більше 400х400 мм, не 
деформуватися. Суміш застосовується як всередині приміщень, так і зовні.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°С і відносній вологості 60%.
Суміш будівельна суха  ТМ «KRISTEK»Ц.1.3К1ДСТУ 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.

Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Тов-
щина шва між плитками має бути не менше 2 мм. 
Для зовнішніх робіт рекомендується додатково наносити зачинену суміш тонким шаром (1-2 мм) 
безпосередньо на плитку.
Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицю-
вальних робіт. 
При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.

Склад
суміш цементу і кварцового піску, 
модифікована полімерними домішками

Крупність заповнювача не більше 0,8 мм

Час придатності розчинової суміші для 
використання

120 хв

Відкритий час роботи 15 хв

Час коригування 10 хв

Міцність зчеплення з основою 0,8 МПа

Рекомендована кількість води для 
приготування розчинової суміші

0,18 л / 1кг

Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні 
не більше 

0,5 мм

Температура використання від +5°С до +30°С

Морозостійкість не менше 25 циклів

Розмір плитки, мм Розмір зубця терки, мм Середня витрата суміші, кг/м²

3 2,0

від 50х50 до 100х100 4 2,6

від 100х100 до 200х200 6 3.9

від 200х200 до 300х300 8 5,2

від 300х300 до 400х400 10 6,5

менш за 50х50



• 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.

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.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації 
згідно ДСанПіН 2.2.7.029

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.
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