
CF-150L САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ПІДЛОГА

ШВИДКОТВЕРДІЮЧА САМОВИРІВНЮВАЛЬНА 
ПІДЛОГА 

• Висока адгезія
• Висока пластичність і рухливість
• Товщина шару від 5 до 100 мм
• Самовирівнювальна
• Тріщиностійка
• Технологічне пересування через 3 години
• Рекомендується для улаштування теплої 

підлоги

Маса  25 кг ±1%         

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Самовирівнювальна будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена для вирівнювання і коригування 
бетонних підлог, стяжок на основі мінеральних в’яжучих в цивільному будівництві під усі види по-
криттів, в тому числі для підлог з підігрівом всередині приміщень. Для внутрішніх робот.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. При застосуванні самовирівню-
вальної суміші враховують наступне: 
• основа має бути міцною, щільною і чистою (без забруднень, запилень);
• необхідно видалити з основи механічним способом зруйновані та слабко прилеглі шари;
• необхідно розшити та затерти тріщини в основі, осколки зруйнованої основи вилучити, а по-

верхню основи - знепилити;
• ґрунтування основи виконувати на всій поверхні, без пропусків, так, щоб на ній утворився тон-

кий суцільний шар; 
• при цьому слід не допускати наявності на поверхні основи калюж із ґрунтувальних сумішей;
• за необхідністю улаштувати напрямні смуги, які забезпечують формування шару розчинової 

суміші необхідної товщини.
Неякісно виконані підготовчі роботи можуть привести до відшарування самовирівнювального шару.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Роботи виконувати при температурі повітря від +5°С до +25°С. Температура поверхні основи повинна 
бути у таких же межах. 
У приміщеннях під час виконання робіт, а також протягом двох діб по закінченні потрібно дотриму-
ватися температурного режиму вказаного вище. 
Суху суміш засипати в ємність з чистою водою у співвідношенні, яке зазначене у технічних харак-



теристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). 
Розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. 
У разі використання механічного нанесення застосовувати інструкцію по використанню машини.
Розчинова суміш придатна до використання протягом  35 хвилин (за рекомендованих  атмосферних умов).
Рекомендації:
Необхідно дотримуватися точного дозування води, так як більша кількість води може призвести до 
розшарування розчину, збільшення часу твердіння і зниження міцності. Недостатня кількість води 
знижує розтікання і час життя розчинової суміші, що призведе до зниження якості поверхні налив-
них підлог.
Роботи необхідно починати з найбільш віддаленої від дверного прорізу ділянки. Розчинову суміш 
розподілити на підготовлену основу за допомогою правила, металевої терки чи механічних при-
ладів. Для видалення пухирців повітря з зачиненої суміші необхідно використовувати голчатий 
валик. Якщо площа основи велика, основу поділяють на кілька ділянок і заповнюють їх послідовно, 
стикуючи новий шар розчинової суміші з раніше нанесеним за принципом «мокре на мокре». У 
місцях зіткнення розчинової суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими елементами рекомен-
дується влаштовувати прошарки з еластичних матеріалів (наприклад, пінополістирольної стрічки). 
Якщо площа, що покривається, більше 20 м2, необхідно виконати деформаційні шви безпосередньо 
в готовому шарі засобом прорізання 2/3 його товщини. Після чого шви заповнюються еластичним 
матеріалом. 
У процесі твердіння розчинової суміші слід уникати впливу на неї прямих сонячних променів і протягів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20ºС і відносній вологості 60%. 
Суміш будівельна суха  ТМ «KRISTEK» ЦГ.2.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Склад
суміш в’яжучих, модифікована мінеральними 
заповнювачами і полімерними добавками

Крупність заповнювача не більше 0,8 мм

Час придатності розчинової суміші для 
використання

35 хв

Міцність покриття (через 28 діб) не менше 15 МПа
Міцність зчеплення з основою 0,5 МПа
Час технологічного переміщення 3 години
Температура експлуатації всередині 
приміщень

до +90ºС

Рекомендована кількість води для 
приготування розчинової суміші

0,2л / 1кг

Температура використання +5ºС до +25ºС
Витрата суміші 1,5 кг/м2 /1мм

УВАГА! Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник 
рекомендує  провести самостійні випробування на окремій ділянці будівельного майданчика, та 
визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм 
будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за пору-
шення технологій та не є приводом для рекламацій.



ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ
Інструменти для роботи повинні бути виготовлені з нержавіючого матеріалу. Рекомендовано засто-
совувати розчинозмішувачі, шпателя правильно.

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.
 

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..


