GP-8G МОНТАЖНА СУМІШ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ГІПСУ
ГІПСОВА МОНТАЖНА СУМІШ ДЛЯ
ПРИКЛЕЮВАННЯ ВИРОБІВ ІЗ ГІПСУ
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Для приклеювання та монтажу гіпсокартону, гіпсових фактурних виробів
Для кладки гіпсових блоків та панелей
Підходить для облицювання легкими
матеріалами
Підходить для кріплення без профілю та
шурупів
Стійка до сповзання та високопластична
Висока адгезія
Паропроникна
Швидкотвердіюча

Маса: 30 кг
ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Суміш будівельна суха модифікована для монтажу на основі гіпсу ТМ «KRISTEK» призначена для
приклеювання гіпсокартонних листів (ГКЛ) та гіпсових комбінованих панелей (ГКП) до бетонних,
цегляних, газобетонних поверхонь; для мурування гіпсовими блоками. Застосовується для монтажу
декоративних гіпсових елементів, карнизів та іншого. Для внутрішніх робіт.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Підготовка виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Роботи починають після закінчення загальнобудівельних та монтажних робіт. Основа повинна
бути сухою, чистою та монолітною, без лущення і здутин. Слабкі місця розшити та відремонтувати.
Гладенькі поверхні рекомендовано насікати утворюючи борозни глибиною 3-5 мм. Для підвищення контакту з сумішшю та зниження водопоглинання основу рекомендується обробити ґрунтовкою
(ґрунтовку витримати до повного висихання).
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Роботи виконувати при температурі повітря від +10°С до +25°С, вологість не вище 75%. В інших умовах
параметри можуть змінюватись. Особливу увагу звертати на вологість в приміщенні – гіпсова суміш
використовується для сухих умов середовища. У приміщеннях за дві доби до початку робіт, у процесі їх
виконання, а також протягом трьох діб по закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму
та вологості вказаних вище.
Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена 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 60 хвилин
(за рекомендованих атмосферних умов). Наносять зачинену суміш на поверхню листа по периметру з
мінімальним розривом та на відстані 35 см в середній частині листа. Плиту з нанесеною сумішшю міцно

притиснути до основи, за допомогою вирівнюючої планки корегувати легкими ударами. Штукатурення
швів між плитами проводити не раніше ніж через 6 годин після закінчення монтажних робіт. УВАГА!
Роботи по монтажу ГКЛ та ГКП слід проводити після робіт, які можуть викликати деформацію листів.
Для мурування гіпсова розчинна суміш використовується як класичний мурувальний розчин.
Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад

суміш гіпсу та меленого вапняку, модифікована полімерними домішками

Крупність заповнювача не більше

0,63 мм

Час придатності розчинової суміші для
використання
Міцність зчеплення з основою
Рекомендована кількість води для
приготування розчинової суміші
Відкритий час роботи (в залежності від
атмосферних умов)
Витрата суміші в залежності від засобу
використання

45 хв
0,8 МПа
0,40л / 1кг
15 хв
1,1кг/м2 /1мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20ºС і відносній вологості 60%.
Суміш будівельна суха ТМ «KRISTEK» Г.2.3К6 біла 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, застосування і під час експлуатації за умови виконання вимог даного стандарту до безпеки виробництва 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 передбачених даною інструкцією.
• Ця інструкція носить характер рекомендації і не замінює професійної підготовки виконавця робіт.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та
гумові рукавички). 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 приміщені при температурі не більше +40°С і вологості повітря не більше 75%.
Гарантійний строк: Виробник гарантує відповідність якості сумішей вимогам цього стандарту протягом терміну, зазначеного на пакуванні, за умови виконання вимог транспортування і зберігання.

