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ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ

SILTEK F-20 СТЯЖКА	ДЛЯ	ПІДЛОГИ	 
ТОВЩИНОЮ	ВІД	10	ДО	100	мм

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
для	влаштування	стяжок	підлог,	всередині	та	зовні	будівель,	перед	на-
несенням	самовирівнювальних	сумішей	і	укладанням	плитки.	Рекомен-
дується	для	ремонту	існуючих	стяжок	та	заповнення	міжпанельних	швів.	
Можливе	застосування	в	системі	«тепла	підлога».

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Зручна	у	застосуванні;	
 ■ Ручного	нанесення;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Для	систем	водяного	підігріву	підлог.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	E-106,	Е-5;
Гідроізоляція: V-30,	V-33/E-33,	VP-35,	Prooflex;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК  

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК

ВИТРАТА СУХОЇ 
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

УКЛАДАННЯ 
КЕРАМІЧНИХ І 
КАМ’ЯНИХ ПЛИТОК

ДЛЯ СИСТЕМ 
ВОДЯНОГО 
ПІДІГРІВУ ПІДЛОГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1	години

Можливість	технологічного	пересування*	 через	24	години

Можливість	укладання	керамічних	і	кам’яних	плиток*	 через	72	години

Можливість	укладання	інших	покриттів*	 не	раніше,	 
ніж	через	28	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб*	 не	менше	20	МПа

Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею	 
через	28	діб*	

0,3	МПа

Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+40	°С

Кількість	води	для	приготування	розчинової	суміші	 3,0–3,5	л	на	мішок

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2 при	товщині	шару	10	мм приблизно	20	кг

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ високоякісний	цемент	ПЦ-І-500,	
фракціоновані	заповнювачі,	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	до	влаштування	
стяжки	поверхня	повинна	
бути	міцною	та	однорідною	
за	водопоглинанням,	а	також	
очищеною	від	пилу,	бруду,	
мастил	і	будь-яких	речовин,	що	
знижують	адгезію;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви,	
нерівності	глибиною	більше	
2	мм	відремонтувати	з	допо-
могою	суміші	Siltek	F-20	та	
витримати	не	менше	24	годин.	
Для	покращення	контакту	з	
поверхнею	рекомендується	
додавання	композиції	Siltek	
Arm-mix	Е-120	замість	води	
(120	мл	Siltek	Arm-mix	E-120	
на	1	кг	Siltek	F-20);

 ■ для	забезпечення	кращого	
зчеплення	стяжки	до	поверхні	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - міцні	цементно-піщані	та	бе-
тонні	поверхні	обробити	ґрун-
тівкою	Siltek	Universal	E-100;

 - гладкі	бетонні	та	гіпсові	по-
верхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 - проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	виконання	робіт	
витримати	не	менше	4	годин;	

 ■ встановити	на	поверхню	маяки	
(використовуючи	суху	суміш	

Siltek	Т-90)	на	необхідну	тов-
щину	шару	стяжки;

 ■ у	приміщеннях	площею	більше	
20	м2,	а	також	у	вузьких	та	до-
вгих	приміщеннях,	улаштувати	
деформаційні	шви	відповідно	
до	нормативної	документації;

 ■ для	зниження	ризику	появи	
тріщин	в	місцях	з	мінімальною	
товщиною	рекомендується	
на	поверхню	укласти	метале-
ву	сітку	з	розміром	чарунок	
50х50	мм;

 ■ в	місцях	примикання	стін	до	
підлоги	по	периметру	реко-
мендується	закріпити	спеці-
альну	роздільну	демпферну	
стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	3,0–3,5	л	
або	композицію	Siltek	Arm-mix	
Е-120	2,75–3,0	л	на	1	мішок	
Siltek	F-20;

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	
перемішати	низькообертовим	
міксером	до	отримання	одно-
рідної,	пастоподібної	маси	без	
грудок;

 ■ витримати	розчинову	суміш	
приблизно	3–5	хвилин,	потім	
знову	перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ розчинову	суміш	рівномірно	на-
нести	на	поверхню	до	заданого	
маяками	рівня	та	розрівняти	за	
допомогою	рейки	або	правила;

 ■ при	улаштуванні	стяжок	по	
роздільному	шару	у	якості	 
прошарку	рекомендується	
застосовувати	поліетиленову	
плівку	чи	руберойд;

 ■ мінімальна	товщина	шару	стяж-
ки	на	поверхнях,	що	дефор-
муються,	повинна	складати	не	
менше	40	мм;

 ■ при	улаштуванні	систем	підлог	
з	підігрівом	необхідно	суворо	
дотримуватись	рекомендацій	
виробника	системи	з	її	улашту-
вання.	Змонтована	система	
нагрівальних	елементів	повин-
на	бути	перевірена	на	надій-
ність	до	початку	улаштування	
стяжки;

 ■ при	влаштуванні	системи	во-
дяного	підігріву	опалювальні	
елементи	перед	початком	робіт	
заповнити	водою	і	не	зливати	
протягом	28	діб	з	моменту	
влаштування	стяжки;	

 ■ товщина	шару	розчину	над	
опалювальними	елементами	
повинна	складати	не	менше	
25	мм;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	
поліетиленовим	шаром	(маса	
нетто	25	кг).

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	

поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С;

 ■ не	перевищувати	кількість	води	
(або	композиції	Siltek	Arm-mix	
Е-120),	зазначеної	в	даному	
технічному	описі,	оскільки	це	
може	призвести	до	розша-
рування	розчинової	суміші	та	
зниженню	фізико-механічних	
властивостей	розчину;

 ■ запобігати	швидкому	виси-
ханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати	
або	накривати	поверхню	плів-
кою	протягом	3	діб,	а	в	теплих	
(більше	+25	°С)	та	сухих	умо-
вах	—	протягом	7	діб;

 ■ температурне	навантаження	
системи	«тепла	підлога»	допус-
кається	не	раніше,	ніж	через	28	
діб	після	її	влаштування;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	
не	вище	+40	°С	та	вологості	
повітря	не	вище	75	%.	Строк	
придатності	сухої	суміші	—	12	
місяців	з	дати	виготовлення,	
зазначеної	на	упаковці.	Після	
закінчення	строку	придатності	
сухої	суміші	рекомендується	
передати	її	для	утилізації	як	
будівельні	відходи.

Ц.1.СТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011



ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ

26

SILTEK F-22 СТЯЖКА	ЛЕГКОВИРІВНЮВАЛЬНА	 
ТОВЩИНОЮ	ВІД	5	ДО	50	мм

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	влаштування	стяжок	підлог,	в	тому	числі	на	поверхнях,	що	де-
формуються,	з	перепадом	по	висоті	від	5	до	50	мм,	перед	укладанням	
плитки,	паркету,	лінолеуму	та	інших	покриттів,	всередині	та	зовні	бу-
дівель.	Ефективна	для	влаштування	над	шаром	паро-,	гідро-,	термо-	і	
звукоізоляції.	Дозволяється	застосовувати	для	ремонту	існуючих	стяжок	
та	заповнення	міжпанельних	швів.	Рекомендована	для	влаштування	
систем	водяного	та	електричного	підігріву	підлоги.	

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Еластична;
 ■ Зручна	у	застосуванні;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Для	систем	водяного	та	електричного	підігріву	підлог.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	E-106;
Гідроізоляція: V-30,	V-33/E-33,	VP-35,	Prooflex;
Клей для маяків: Т-90.
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WHITE
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72 год WHITE
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК  

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК

ВИТРАТА СУХОЇ 
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

УКЛАДАННЯ 
КЕРАМІЧНИХ І 
КАМ’ЯНИХ ПЛИТОК

ДЛЯ СИСТЕМ 
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1	години

Можливість	технологічного	пересування*	 через	24	години

Можливість	укладання	керамічних	і	кам’яних	плиток*	 через	72	години

Можливість	укладання	інших	покриттів* не	раніше,	 
ніж	через	7	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб*	 не	менше	20	МПа

Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею	 
через	28	діб*	

не	менше	1,0	МПа

Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+70	°С

Кількість	води	для	приготування	розчинової	суміші	 3,25–3,75	л	на	мішок

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2	при	товщині	шару	10	мм приблизно	18	кг

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ високоякісний	цемент	ПЦ	І-500,	
фракціоновані	заповнювачі,	
целюлозні	волокна,	модифікую-
чі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	до	влаштування	
стяжки	поверхня	повинна	
бути	міцною	та	однорідною	
за	водопоглинанням,	а	також	
очищеною	від	пилу,	бруду,	
мастил	і	будь-яких	речовин,	що	
знижують	адгезію;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви,	не-
рівності	глибиною	більше	2	мм	
відремонтувати	з	допомогою	
суміші	Siltek	F-22	та	витримати	
не	менше	24	годин;

 ■ для	забезпечення	кращого	
зчеплення	стяжки	до	поверхні	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - міцні	цементно-піщані	та	
бетонні	поверхні	обробити	
ґрунтівкою	Siltek	Universal	
E-100;

 - гладкі	бетонні	та	гіпсові	по-
верхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 - для	влаштування	розділяю-
чого	шару	перед	влаштуван-
ням	системи	«тепла	підлога»	
обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Elastic	E-5;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	виконання	робіт	ви-
тримати	не	менше	4	годин;	

 ■ встановити	на	поверхню	маяки	
(використовуючи	суху	суміш	
Siltek	Т-90)	на	необхідну	тов-
щину	шару	стяжки;

 ■ у	приміщеннях	площею	більше	
20	м2,	а	також	у	вузьких	та	до-
вгих	приміщеннях,	улаштувати	
деформаційні	шви	відповідно	
до	нормативної	документації;

 ■ для	зниження	ризику	появи	
тріщин	в	місцях	з	мінімальною	
товщиною	рекомендується	на	
поверхню	укласти	металеву	сіт-
ку	з	розміром	чарунок	50х50	мм;

 ■ в	місцях	примикання	стін	до	
підлоги	по	периметру	рекомен-
дується	закріпити	спеціальну	
роздільну	демпферну	стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	3,25–3,75	л	
на	1	мішок	Siltek	F-22;

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	
перемішати	низькообертовим	
міксером	до	отримання	одно-
рідної,	пастоподібної	маси	без	
грудок;

 ■ витримати	розчинову	суміш	
приблизно	3–5	хвилин,	потім	
знову	перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ розчинову	суміш	рівномірно	на-
нести	на	поверхню	до	заданого	
маяками	рівня	та	розрівняти	за	
допомогою	рейки	або	правила;

 ■ при	улаштуванні	стяжок	по	
роздільному	шару	у	якості	 
прошарку	рекомендується	
застосовувати	поліетиленову	
плівку	чи	руберойд;

 ■ мінімальна	товщина	шару	стяж-
ки	на	поверхнях,	що	дефор-
муються,	повинна	складати	не	
менше	35	мм;

 ■ при	улаштуванні	систем	підлог	
з	підігрівом	необхідно	суворо	
дотримуватись	рекомендацій	
виробника	системи	з	її	улашту-
вання.	Змонтована	система	
нагрівальних	елементів	повин-
на	бути	перевірена	на	надій-
ність	до	початку	улаштування	
стяжки;

 ■ при	влаштуванні	системи	во-
дяного	підігріву	опалювальні	
елементи	перед	початком	робіт	
заповнити	водою	і	не	зливати	
протягом	28	діб	з	моменту	
влаштування	стяжки;	

 ■ товщина	шару	розчину	над	
опалювальними	елементами	
повинна	складати	не	менше	
25	мм;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	
поліетиленовим	шаром	(маса	
нетто	25	кг)	або	силос	об’ємом	
22	м³. 

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С;

 ■ не	перевищувати	кількість	води	
зазначеної	в	даному	техніч-
ному	описі,	оскільки	це	може	
призвести	до	розшарування	
розчинової	суміші	та	зниженню	
фізико-механічних	властивос-
тей	розчину;

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати	
або	накривати	поверхню	плів-
кою	протягом	3	діб,	а	в	теплих	
(більше	+25	°С)	та	сухих	умо-
вах	—	протягом	7	діб;

 ■ температурне	навантаження	
системи	«тепла	підлога»	допус-
кається	не	раніше,	ніж	через	28	
діб	після	її	влаштування;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	
не	вище	+40	°С	та	вологості	
повітря	не	вище	75	%.	Строк	
придатності	сухої	суміші	—	12	
місяців	з	дати	виготовлення,	
зазначеної	на	упаковці.	Після	
закінчення	строку	придатності	
сухої	суміші	рекомендується	
передати	її	для	утилізації	як	
будівельні	відходи.

Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ

SILTEK F-35 СТЯЖКА	ВИСОКОМІЦНА 
ТОВЩИНОЮ	ВІД	5	ДО	50	мм

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	створення	тонкошарових	високоміцних	стяжок	підлог,	в	тому	числі	
на	поверхнях,	що	деформуються,	усередині	та	зовні	будівель,	перед	нане-
сенням	самовирівнювальних	сумішей,	укладанням	всіх	видів	природних	та	
штучних	облицювальних	плит.	Ефективна	для	ремонту	існуючих	стяжок	та	
бетону,	заповнення	міжпанельних	швів,	заливки	обігріваючих	елементів,	
влаштування	підлог	під	нахилом.	Для	підвищення	стійкості	до	стирання	
рекомендується	покриття	поверхні	підлоги	спеціальними	фарбами	або	
зміцнюючою	композицією	Siltek	Force	ER-2.	Дозволяється	пересування	по	
підлозі	легких	навантажувачів	та	автотранспорту	на	гумовому	ходу.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Швидкотвердіюча;
 ■ Зручна	у	застосуванн;	
 ■ Міцність	на	стиск	35	МПа;
 ■ Для	систем	водяного	підігріву	підлог.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	E-106,	Е-5,	ER-2;
Гідроізоляція: V-30,	V-33/E-33,	VP-35,	Prooflex;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

2,5– 
3,0 л WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

≥ 35

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

20 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

6 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

24 год WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК  

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК

ВИТРАТА СУХОЇ 
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

УКЛАДАННЯ 
КЕРАМІЧНИХ І 
КАМ’ЯНИХ ПЛИТОК

ДЛЯ СИСТЕМ 
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1	години

Можливість	технологічного	пресування* через	6	годин	

Можливість	укладання	керамічних	і	кам’яних	плиток*	 через	24	години

Можливість	укладання	інших	покриттів*	 не	раніше,	ніж	через	
3	доби

Міцність	на	стиск	через	28	діб*	 не	менше	35	МПа

Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею	 
через	28	діб*	

не	менше	1,0	МПа

Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+70	°С

Морозостійкість не	менше	75	циклів

Кількість	води	для	приготування	розчинової	суміші	 2,5–3,0	л	на	мішок

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2	при	товщині	шару	10	мм приблизно	20	кг
* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ високоякісний	цемент	ПЦ	І-500,	
фракціоновані	заповнювачі,	
армуючі	волокна,	модифікуючі	
добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	до	влаштування	
стяжки	поверхня	повинна	бути	
міцною	(≥	25	МПа)	та	однорід-
ною	за	водопоглинанням,	а	
також	очищеною	від	пилу,	бру-
ду,	мастил	і	будь-яких	речовин,	
що	знижують	адгезію.	Стяжку	
на	поверхнях	міцністю	менше	
25	МПа	необхідно	влаштувати	
по	розділяючому	шару;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви,	не-
рівності	глибиною	більше	2	мм	
відремонтувати	з	допомогою	
суміші	Siltek	F-35	та	витримати	
не	менше	24	годин.	Для	покра-
щення	контакту	з	поверхнею	
рекомендується	додавання	
композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	
замість	води	(90	мл	Siltek	Arm-
mix	E-120	на	1	кг	Siltek	F-35);

 ■ для	забезпечення	кращого	
зчеплення	стяжки	до	поверхні	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - міцні	цементно-піщані	та	бе-
тонні	поверхні	обробити	ґрун-
тівкою	Siltek	Universal	E-100;

 - гладкі	бетонні	та	гіпсові	по-
верхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 - для	влаштування	розділяю-
чого	шару	перед	влаштуван-
ням	системи	«тепла	підлога»	

обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Elastic	E-5;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	виконання	робіт	ви-
тримати	не	менше	4	годин;	

 ■ встановити	на	поверхню	маяки	
(використовуючи	суху	суміш	
Siltek	Т-90)	на	необхідну	тов-
щину	шару	стяжки;

 ■ у	приміщеннях	площею	більше	
20	м2,	а	також	у	вузьких	та	до-
вгих	приміщеннях,	улаштувати	
деформаційні	шви	відповідно	
до	нормативної	документації;

 ■ для	зниження	ризику	появи	
тріщин	в	місцях	з	мінімальною	
товщиною	рекомендується	
на	поверхню	укласти	метале-
ву	сітку	з	розміром	чарунок	
50х50	мм;

 ■ в	місцях	примикання	стін	до	
підлоги	по	периметру	рекомен-
дується	закріпити	спеціальну	
роздільну	демпферну	стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	2,5–3,0	л	або	
композицію	Siltek	Arm-mix	E-120	
2,25–2,5	л	на	1	мішок	Siltek	F-35;

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	
перемішати	низькообертовим	
міксером	до	отримання	одно-
рідної,	пастоподібної	маси	без	
грудок;

 ■ витримати	розчинову	суміш	
приблизно	3–5	хвилин,	потім	
знову	перемішати. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ розчинову	суміш	рівномірно	на-
нести	на	поверхню	до	заданого	
маяками	рівня	та	розрівняти	за	
допомогою	рейки	або	правила;

 ■ при	улаштуванні	стяжок	по	
роздільному	шару	у	якості	 
прошарку	рекомендується	
застосовувати	поліетиленову	
плівку	чи	руберойд;

 ■ мінімальна	товщина	шару	стяж-
ки	на	поверхнях,	що	дефор-
муються,	повинна	складати	не	
менше	35	мм;

 ■ при	улаштуванні	систем	підлог	
з	підігрівом	необхідно	суворо	
дотримуватись	рекомендацій	
виробника	системи	з	її	улашту-
вання.	Змонтована	система	
нагрівальних	елементів	повин-
на	бути	перевірена	на	надій-
ність	до	початку	улаштування	
стяжки;

 ■ при	влаштуванні	системи	во-
дяного	підігріву	опалювальні	
елементи	перед	початком	робіт	
заповнити	водою	і	не	зливати	
протягом	28	діб	з	моменту	
влаштування	стяжки;	

 ■ товщина	шару	розчину	над	
опалювальними	елементами	
повинна	складати	не	менше	
25	мм;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	по-
ліетиленовим	шаром	(маса	нетто	
25	кг)	або	силос	об’ємом	22	м³.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С;

 ■ не	перевищувати	кількість	води	
(або	композиції	Siltek	Arm-mix	
E-120),	зазначеної	в	даному	
технічному	описі,	оскільки	це	
може	призвести	до	розша-
рування	розчинової	суміші	та	
зниженню	фізико-механічних	
властивостей	розчину;

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати	
або	накривати	поверхню	плів-
кою	протягом	3	діб,	а	в	теплих	
(більше	+25	°С)	та	сухих	умо-
вах	—	протягом	7	діб;

 ■ температурне	навантаження	
системи	«тепла	підлога»	допус-
кається	не	раніше,	ніж	через	28	
діб	після	її	влаштування;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	
не	вище	+40	°С	та	вологості	
повітря	не	вище	75	%.	Строк	
придатності	сухої	суміші	—	12	
місяців	з	дати	виготовлення,	
зазначеної	на	упаковці.	Після	
закінчення	строку	придатності	
сухої	суміші	рекомендується	
передати	її	для	утилізації	як	
будівельні	відходи.

Ц.1.СТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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SILTEK F-50 САМОВИРІВНЮВАЛЬНА	ПІДЛОГА
ТОВЩИНОЮ	ВІД	2	ДО	40	мм

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	влаштування	рівної	та	міцної	підлоги,	перед	укладанням	плитки,	
паркету,	лінолеуму	та	інших	покриттів	у	сухих	приміщеннях	(спальні,	
вітальні,	дитячі	кімнати,	коридори,	фойє),	а	також	приміщеннях	з	низь-
ким	рівнем	зволоження	(санвузли,	кухні	тощо)	та	місцях	загального	ви-
користання	.	Стійка	до	температурних	перепадів	в	інтервалі	від	+5	°С	до	
+70	°С,	найкраще	підходить	для	влаштування	систем	«тепла	підлога».

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Можливість	технологічного	пересування	—	через	8	годин;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення;
 ■ Для	влаштування	підлог	всередині	будівель;
 ■ Тріщиностійка	та	безусадкова.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	E-106,	Е-5;
Гідроізоляція: V-30,	V-33/E-33,	VP-35,	Prooflex;
Композиція: Arm-mix	E-120.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  
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3,75– 
4,25 л WHITE

кг = л

 

 кг/м2  
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≥ 20

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  
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1 м2

17 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  
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8 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

72 год WHITE

кг = л

 

 кг/м2  
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК  

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК

ВИТРАТА СУХОЇ 
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

УКЛАДАННЯ 
КЕРАМІЧНИХ І 
КАМ’ЯНИХ ПЛИТОК

ДЛЯ СИСТЕМ 
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші*	 не	менше	25	хвилин
Можливість	технологічного	пересування*	 через	8	годин
Можливість	укладання	керамічних	і	кам’яних	плиток*	 через	72	години
Можливість	укладання	інших	покриттів*	 не	раніше,	 

ніж	через	7	діб
Міцність	на	стиск*:		 	 	-	через	3	доби
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		-	через	28	діб

не	менше	7	МПа	
не	менше	20	МПа

Міцність	при	вигині*:		 	-	через	3	доби
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	через	28	діб

не	менше	2,5	МПа	
не	менше	4	МПа

Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею	 
через	28	діб*	

не	менше	1,0	МПа

Температурне	навантаження	 не	раніше,	 
ніж	через	28	діб

Температура	експлуатації від	+5	°С	до	+70	°С
Кількість	води	для	приготування	розчинової	суміші 3,75–4,25	л	на	мішок
Витрата	сухої	суміші	на	1	м2	при	товщині	шару	10	мм приблизно	17	кг	
* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ гіпсо-цементно-пуцоланове	
в’яжуче	(високоякісний	цемент	
ПЦ	І-500),	фракціоновані	запов-
нювачі,	модифікуючі	добавки,	
целюлозні	волокна.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	до	влаштування	
підлоги	поверхня	повинна	бути	
міцною	та	однорідною	за	водо-
поглинанням,	а	також	очищеною	
від	пилу,	бруду,	мастил	і	будь-
яких	речовин,	що	знижують	
адгезію;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви,	 
нерівності	глибиною	більше	2	мм	
відремонтувати	з	допомогою	
суміші	Siltek	F-50	та	витримати	
не	менше	24	годин.	Для	покра-
щення	контакту	з	поверхнею	
рекомендується	додавання	
композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	
замість	води	(160	мл	Siltek	Arm-
mix	E-120	на	1	кг	Siltek	F-50);

 ■для	забезпечення	кращого	
зчеплення	стяжки	до	поверхні	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - міцні	цементно-піщані	та	бе-
тонні	поверхні	обробити	ґрун-
тівкою	Siltek	Universal	E-100;

 - гладкі	бетонні	та	гіпсові	по-
верхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 - при	влаштуванні	систем	«тепла	
підлога»	та	підлог	зі	значними	
механічними	навантаженнями	
товщиною	до	10	мм	необхідно	
використовувати	Siltek	Elastic	
E-5;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	виконання	робіт	ви-
тримати	не	менше	4	годин;	

 ■ в	місцях	примикання	стін	до	
підлоги	по	периметру	рекомен-
дується	закріпити	спеціальну	
роздільну	демпферну	стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ
при нанесенні машинним спо-
собом:

 ■ підготувати	штукатурну	станцію	
відповідно	до	«Інструкції	з	екс-
плуатації»;

 ■ встановити	потрібну	витрату	води	
у	відповідності	до	пропорції;

 ■ подати	розчинову	суміш	на	місце	
проведення	робіт	за	допомогою	
штукатурної	станції.	

при нанесенні ручним способом:
 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	3,75–4,25	л	на	
1	мішок	Siltek	F-50;

 ■ кількість	води	для	приготування	
розчинової	суміші	може	зміню-
ватись	в	залежності	від	темпе-
ратурного	режиму	та	умов	при	
нанесенні,	але	не	повинна	пере-
вищувати	4,75	л	на	25	кілограм	
сухої	суміші;

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	
перемішати	низькообертовим	
міксером	до	отримання	одно-
рідної,	пастоподібної	маси	без	
грудок;

 ■ витримати	розчинову	суміш	при-
близно	3–5	хвилин,	потім	знову	
перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ розчинову	суміш	рівномірно	на-
нести	на	поверхню	до	заданого	

маяками	рівня,	починаючи	з	
найдальшого	кута,	розподілити	
по	поверхні	широким	шпателем	та	
обробити	голчастим	валиком	для	
видалення	повітряних	бульбашок;

 ■ при	тонкошаровій	заливці	
підло	ги	застосування	маяків	
необов’язкове;

 ■ наступну	порцію	розчинової	сумі-
ші	заливати	не	пізніше	25	хвилин	
після	попередньої;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	ро-
біт	інструмент	ретельно	вимити;	

 ■деформаційні	шви	на	свіже	влаш-
тованій	наливній	підлозі	необ-
хідно	дублювати	за	їх	наявності	в	
підстилаючому	шарі;

 ■ при	улаштуванні	систем	підлог	
з	підігрівом	необхідно	суворо	
дотримуватись	рекомендацій	
виробника	системи	з	її	улашту-
вання.	Змонтована	система	
нагрівальних	елементів	повинна	
бути	перевірена	на	надійність	до	
початку	улаштування	підлоги;

 ■ при	влаштуванні	системи	водяного	
підігріву	опалювальні	елементи	
перед	початком	робіт	заповнити	
водою	і	не	зливати	протягом	28	діб	
з	моменту	влаштування	підлоги;	

 ■ товщина	шару	розчину	над	опа-
лювальними	елементами	(нагрі-
вальний	кабель,	труби	водяного	
опалення)	повинна	бути	не	мен-
ше	25	мм;

 ■ товщина	шару	розчину	над	елек-
тричними	матами	повинна	бути	
не	менше	10	мм.

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	по-
ліетиленовим	шаром	(маса	нетто	
25	кг)	або	силос	об’ємом	22	м³.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	вико-
нувати	при	температурі	поверхні	
і	повітря	від	+5	°С	до	+30	°С;

 ■ не	використовувати	підлогу	в	
приміщеннях,	що	підлягають	по-
стійному	зволоженню,	без	влаш-
тування	гідроізоляції	(підвальні	
приміщення,	автомийки	і	т.	д.)	
та	як	фінішне	покриття	підлог	
у	приміщеннях,	що	підлягають	
високим	експлуатаційним	наван-
таженням	(паркінги,	торговельні	
комплекси	і	т.	п.);

 ■ при	влаштуванні	підлоги	машин-
ним	способом	застосовувати	
спеціальний	додатковий	домі-
шувач;

 ■ запобігати	швидкому	висиханню	
(уникати	протягів,	попадання	
сонячних	променів,	дії	нагріваль-
них	приладів).	В	теплих	(більше	
+25	°С)	та	сухих	умовах	зволо-
жувати	або	укривати	поверхню	
плівкою	протягом	доби;

 ■ температурне	навантаження	
системи	«тепла	підлога»	допус-
кається	не	раніше,	ніж	через	28	
діб	після	її	влаштування;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	не	
вище	+40	°С	та	вологості	повітря	
не	вище	75	%.	Строк	придат-
нос	ті	сухої	суміші	—	12	місяців	з	
дати	виготовлення,	зазначеної	
на	упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	сухої	суміші	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ

SILTEK FМ-57 ШВИДКОТВЕРДІЮЧА	САМОВИРІВ
НЮВАЛЬНА	ПІДЛОГА	ТОВЩИНОЮ	ВІД	3	мм

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	швидкого	влаштування	якісної	міцної	підлоги	перед	укладанням	
плитки,	паркету,	лінолеуму	та	інших	покриттів,	перед	влаштуванням	
епоксидних	та	поліуретанових	підлог,	а	також	в	системі	«тепла	підлога»,	
всередині	та	зовні	житлових	та	цивільних	приміщень.	Рекомендується	
використовувати	в	місцях	з	підвищеним	навантаженням	(на	сходових	
маршах,	в	гаражах,	на	терасах,	в	заводських	та	складських	приміщеннях	
і	т.	ін.).	Дозволяється	пересування	навантажувачів	та	автотранспорту	на	
гумовому	ходу	після	механічного	шліфування	та	просочування	компози-
ціями	ТМ	Siltek	групи	ER.	

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Швидкотвердіюча	—	міцність	на	стиск	через	3	доби	—	не	менше	15	МПа;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення;
 ■ Для	влаштування	підлог	всередині	та	зовні	будівель;
 ■ Тріщиностійка	та	безусадкова;
 ■ Для	наступного	нанесення	епоксидних	та	поліуретанових	підлог.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	E-106,	Е-5;
Гідроізоляція: V-30,	V-33/E-33,	Prooflex.
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК  

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК 

ВИТРАТА СУХОЇ 
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

УКЛАДАННЯ 
КЕРАМІЧНИХ І 
КАМ’ЯНИХ ПЛИТОК

ДЛЯ СИСТЕМ 
«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	25	хвилин
Можливість	технологічного	пересування*	 через	6	годин
Можливість	укладання	керамічних	і	кам’яних	плиток*	 через	24	години
Можливість	укладання	інших	покриттів	 через	3	доби
Міцність	на	стиск*:	 	 	-	через	3	доби
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		-	через	28	діб

не	менше	15	МПа
не	менше	25	МПа

Міцність	при	вигині*:	 -	через	3	доби
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		-	через	28	діб

не	менше	3	МПа
не	менше	7	МПа

Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею	 
через	28	діб*	

не	менше	1,0	МПа

Стираність не	більше	0,7	г/см2

Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+70	°С
Кількість	води	для	приготування	розчинової	суміші 4,5–4,75	л	на	мішок
Витрата	сухої	суміші	на	1	м2	при	товщині	шару	10	мм приблизно	18	кг	
* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ суміш	мінеральних	в’яжучих,	
фракціоновані	заповнювачі,	 
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 ■ підготовлена	до	влаштування	
підлоги	поверхня	повинна	бути	
міцною	та	однорідною	за	водопо-
глинанням,	а	також	очищеною	від	
пилу,	бруду,	мастил	і	будь-яких	
речовин,	що	знижують	адгезію;

 ■ на	поверхнях	міцністю	менше	
20	МПа	необхідно	влаштувати	
розділяючий	шар;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви,	 
нерівності	глибиною	більше	2	мм	
відремонтувати	з	допомогою	
суміші	Siltek	FM-57	та	витримати	
не	менше	24	годин.	Для	покра-
щення	контакту	з	поверхнею	
рекомендується	додавання	
композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	
замість	води	(130	мл	Siltek	Arm-
mix	E-120	на	1	кг	Siltek	FM-57);

 ■для	забезпечення	кращого	
зчеплення	стяжки	до	поверхні	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - міцні	цементно-піщані	та	бе-
тонні	поверхні	обробити	ґрун-
тівкою	Siltek	Universal	E-100;

 - гладкі	бетонні	та	гіпсові	по-
верхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 - при	влаштуванні	систем	«тепла	
підлога»	та	підлог	зі	значними	
механічними	навантаженнями	
товщиною	до	10	мм	необхідно	
використовувати	Siltek	Elastic	
E-5;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	виконання	робіт	ви-
тримати	не	менше	4	годин;	

 ■ в	місцях	примикання	стін	до	
підлоги	по	периметру	рекомен-
дується	закріпити	спеціальну	
роздільну	демпферну	стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	4,5–4,75	л	на	1	
мішок	Siltek	FM-57;

 ■ кількість	води	для	приготування	
розчинової	суміші	може	зміню-
ватись	в	залежності	від	темпе-
ратурного	режиму	та	умов	при	
нанесенні,	але	не	повинна	пере-
вищувати	5,25	л	на	25	кілограм	
сухої	суміші;

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	пе-
ремішати	низькообертовим	мік-
сером	до	отримання	однорідної,	
пастоподібної	маси	без	грудок;

 ■ витримати	розчинову	суміш	при-
близно	3–5	хвилин,	потім	знову	
перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ розчинову	суміш	рівномірно	
нанести	на	поверхню	до	задано-
го	маяками	рівня,	починаючи	з	
найдальшого	кута,	розподілити	
по	поверхні	широким	шпателем	
та	обробити	голчастим	валиком	
для	видалення	повітряних	буль-
башок;

 ■ при	тонкошаровій	заливці	під-
логи	застосування	маяків	не-
обов’язкове;

 ■ наступну	порцію	розчинової	сумі-
ші	заливати	не	пізніше	25	хвилин	
після	попередньої;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	ро-
біт	інструмент	ретельно	вимити;	

 ■деформаційні	шви	на	свіже	
влаштованій	наливній	підлозі	
необхідно	дублювати	за	їх	наяв-
ності	в	підстилаючому	шарі;

 ■ в	разі	машинного	застосування,	
після	нанесення	розчинової	
суміші	на	поверхню	закрити	
повітряний	вентиль	у	пістолеті	
(подача	розчинової	суміші	 
зупиниться);

 ■ розчинова	суміш	у	змішувачі	або	
шлангу	не	повинна	знаходитись	
у	нерухомому	стані	більше	20	
хвилин;

 ■ при	улаштуванні	систем	підлог	
з	підігрівом	необхідно	суворо	
дотримуватись	рекомендацій	
виробника	системи	з	її	улашту-
вання.	Змонтована	система	
нагрівальних	елементів	повинна	
бути	перевірена	на	надійність	до	
початку	улаштування	підлоги;

 ■ при	влаштуванні	системи	во-
дяного	підігріву	опалювальні	
елементи	перед	початком	робіт	
заповнити	водою	і	не	зливати	
протягом	28	діб	з	моменту	влаш-
тування	підлоги;	

 ■ товщина	шару	розчину	над	опа-
лювальними	елементами	(нагрі-
вальний	кабель,	труби	водяного	
опалення)	повинна	бути	не	мен-
ше	25	мм;

 ■ товщина	шару	розчину	над	
електричними	матами	повинна	
бути	не	менше	10	мм.

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	по-
ліетиленовим	шаром	(маса	нетто	
25	кг)	або	силос	об’ємом	22	м³.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	вико-
нувати	при	температурі	поверхні	
і	повітря	від	+5	°С	до	+30	°С;

 ■ при	значних	механічних	наван-
таженнях	(пересуванні	наван-
тажувачів	та	автотранспорту	на	
гумовому	ходу	тощо)	мінімальна	
товщина	шару	самовирівнюваль-
ної	підлоги	повинна	складати	не	
менше	6	мм;	

 ■ при	влаштуванні	підлоги	машин-
ним	способом	застосовувати	
спеціальний	додатковий	домі-
шувач;

 ■ запобігати	швидкому	висиханню	
(уникати	протягів,	попадання	
сонячних	променів,	дії	нагріваль-
них	приладів).	В	теплих	(більше	
+25	°С)	та	сухих	умовах	зволо-
жувати	або	укривати	поверхню	
плівкою	протягом	доби;

 ■ температурне	навантаження	
системи	«тепла	підлога»	допус-
кається	не	раніше,	ніж	через	28	
діб	після	її	влаштування;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	не	
вище	+40	°С	та	вологості	повітря	
не	вище	75	%.	Строк	придат-
нос	ті	сухої	суміші	—	12	місяців	з	
дати	виготовлення,	зазначеної	
на	упаковці.	Після	закінчення	
строку	придатності	сухої	суміші	
рекомендується	передати	її	для	
утилізації	як	будівельні	відходи.
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SILTEK F-5
ЗМІЦНЮВАЧ	БЕТОНУ

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	зміцнення	верхнього	шару	свіжоукладеного	бетону,	при	влашту-
ванні	монолітних	підлог,	усередині	та	зовні	цивільних	і	промислових	бу-
дівель	(цехах,	гаражах,	торгівельних	центрах,	ангарах,	відкритих	склад-
ських	приміщеннях	і	т.	ін.).	Рекомендовано	застосовувати	для	поверхонь,	
які	експлуатуються	при	значних	механічних	навантаженнях.	

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Високоміцний;
 ■ Підвищена	стійкість	до	стирання;	
 ■ Стійкість	до	усадки	концентрованих	навантажень;
 ■ Водо-	та	морозостійкий;
 ■ Міцність	на	стиск	через	3	доби	—	20	МПа.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Лак для топінгу:	Е-3	Topfinish.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

≥ 70

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

4–5 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

12 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

28 діб

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Можливість	технологічного	пересування* через	12	годин

Можливість	технологічного	навантаження* через	7	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб* не	менше	70	МПа

Стираність	 не	більше	0,7	г/см2

Усадка	через	28	діб не	більше	1,0	мм/м

Початок	експлуатації	 не	раніше,	ніж	через	28	діб

Морозостійкість	 не	менше	75	циклів

Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+70	°С

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2	 приблизно	4–5	кг	

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ високоякісний	цемент	ПЦ	І-500,	
фракціоновані	заповнювачі,	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підлога	повинна	бути	виконана	
з	бетону	марки	не	менше	В25,	
товщиною	не	менше	100	мм;

 ■ перед	розсипанням	сухої	
суміші	Siltek	F-5	виконати	
початкове	затирання	бе-
тонної	поверхні	ротаційною	
загладжувальною	машиною	
для	видалення	вільної	води	із	
свіжої	поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ на	свіжоукладений,	ущільнений	
та	частково	затверділий	бетон	
(при	умові,	що	глибина	слідів	
при	пересуванні	по	ньому	не	
перевищує	4–5	мм)	рівномірно	
розсипати	суху	суміш	Siltek	F-5	
в	два	етапи;

 ■ на	першому	етапі	рівномірно	
нанести	суміш	з	розрахунку	
2,5–3	кг/м2	(⅔	від	кількості).	
Через	5–10	хвилин,	як	тільки	
суміш	вбере	в	себе	«молочко»	
з	бетону	та	потемніє,	втерти	її	
в	бетон	за	допомогою	диска	
ротаційної	загладжувальної	
машини	та	ручного	інстру-
менту	(дерев’яні	або	металеві	
терки)	—	на	ділянках	до	яких	
немає	машинного	доступу;

 ■ на	другому	етапі	рівномірно	
нанести	суміш	з	розрахунку	
1,5–2	кг/м2	(⅓	від	кількості)	та	
втерти	за	допомогою	диска,	а	
загладити	—	лопатями	ротацій-
ної	загладжувальної	машини;

 ■ процес	загладжування	прове-
сти	в	декілька	разів,	починаючи	
з	мінімального	кута	нахилу	
лопатей,	збільшуючи	його	по	
мірі	твердіння	бетону	до	появи	
блиску;

 ■ для	запобігання	появи	тріщин	
на	свіжовлаштованому	топінгу	

рекомендується	відразу	після	
загладжування	проґрунтувати	
ґрунтівкою	Siltek	Е-3	Topfinish;

 ■ через	3–7	діб	після	нанесен-
ня	сухої	суміші	Siltek	F-5	на	
влаштованій	підлозі	виконати	
нарізання	деформаційних	швів	
(ширина	шва	повинна	складати	
3–5	мм,	а	глибина	—	від	30	мм	
до	повної	товщини	бетону)	
відповідно	до	нормативної	
документації;	

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	
поліетиленовим	шаром.	Маса	
нетто	25	кг.

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С;

 ■ застосовувати	зміцнювач	для	
бетону	Siltek	F-5	тільки	на	
свіжовлаштований	ущільнений	
бетон;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	
не	вище	+40	°С	та	вологості	
повітря	не	вище	75	%.	Строк	
придатності	сухої	суміші	—	12	
місяців	з	дати	виготовлення,	
зазначеної	на	упаковці.	Після	
закінчення	строку	придатності	
сухої	суміші	рекомендується	
передати	її	для	утилізації	як	
будівельні	відходи.
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ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ

SILTEK F-55 
СТЯЖКА	ДЛЯ	ПІДЛОГИ	 
ТОВЩИНОЮ	ВІД	40	ДО	100	мм

СИЛОС 22 м3 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	влаштування	стяжок	підлоги	в	середині	та	зовні	будівель	перед	
нанесенням	самовирівнювальних	сумішей	і	укладанням	плитки.	Для	ре-
монту	існуючих	стяжок,	заповнення	міжпанельних	швів	та	влаштуванням	
підлог	під	нахилом	застосовувати	суху	суміш	Siltek	F-55	з	використан-
ням	композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	замість	води.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Для	внутрішніх	та	зовнішніх	поверхонь;
 ■ Машинного	нанесення;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Зручна	у	застосуванні;
 ■ Стійка	до	усадки	та	концентрованого	навантаження.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106;
Гідроізоляція: V-30,	V-33/E-33,	VP-35,	Prooflex;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

0,13– 
0,14 л WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

≥ 15

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

18 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

24 год

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

7 діб

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА 1 кг СУМІШІ

МІЦНІСТЬ  
НА СТИСК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ПЕРЕСУВАННЯ

УКЛАДАННЯ 
КЕРАМІЧНИХ І 
КАМ’ЯНИХ ПЛИТОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1	години

Можливість	технологічного	пересування*	 через	24	години

Можливість	укладання	керамічних	і	кам’яних	плиток*	 через	7	діб

Можливість	укладання	інших	покриттів*	 не	раніше,	ніж	через	
28	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб*	 не	менше	15	МПа

Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+40	°С

Кількість	води	для	приготування	розчинової	суміші	 0,13–0,14	л/кг

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2	при	товщині	шару	10	мм приблизно	18	кг

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення  
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
 ■ високоякісний	цемент	ПЦ	І-500,	
фракціоновані	заповнювачі,	
модифікуючі	добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	до	влаштуван-
ня	стяжки	поверхня	повинна	
бути	міцною	та	однорідною	
за	водопоглинанням,	а	також	
очищеною	від	пилу,	бруду,	
мастил	і	будь-яких	речовин,	що	
знижують	адгезію;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви,	 
нерівності	глибиною	більше	
2	мм	відремонтувати	з	допо-
могою	суміші	Siltek	F-55	з	
додаванням	композиції	Siltek	
Arm-mix	Е-120	замість	води	
(120	мл	Siltek	Arm-mix	E-120	на	
1	кг	Siltek	F-55)	та	витримати	
не	менше	24	годин;

 ■ для	забезпечення	кращого	
зчеплення	стяжки	до	поверхні	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - міцні	цементно-піщані	та	бе-
тонні	поверхні	обробити	ґрун-
тівкою	Siltek	Universal	E-100;

 - гладкі	бетонні	та	гіпсові	по-
верхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	виконання	робіт	ви-
тримати	не	менше	4	годин;	

 ■ встановити	на	поверхню	маяки	
(використовуючи	суху	суміш	
Siltek	Т-90)	на	необхідну	тов-
щину	шару	стяжки;

 ■ у	приміщеннях	площею	більше	
20	м2,	а	також	у	вузьких	та	до-
вгих	приміщеннях,	улаштувати	
деформаційні	шви	відповідно	
до	нормативної	документації;

 ■ в	місцях	примикання	стін	до	
підлоги	по	периметру	рекомен-
дується	закріпити	спеціальну	
розділяючу	демпферну	стрічку.

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ підготувати	механічний	засіб	
відповідно	до	«Інструкції	з	екс-
плуатації»;

 ■ встановити	потрібну	витрату	
води	у	відповідності	до	пропо-
рції	(0,13–0,14	л	води	на	1	кг	
сухої	суміші	Siltek	F-55);

 ■ подати	розчинову	суміш	на	
місце	проведення	робіт	за	до-
помогою	змішувального	насосу	
або	в	робочій	ємності.	 
 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ розчинову	суміш	рівномірно	на-
нести	на	поверхню	до	заданого	
маяками	рівня	та	розрівняти	за	
допомогою	рейки	або	правила;

 ■ при	улаштуванні	стяжок	по	
розділяючому	шару	у	якості	
прошарку	рекомендується	
застосовувати	поліетиленову	
плівку	чи	руберойд;

 ■ мінімальна	товщина	шару	стяж-
ки	на	поверхнях,	що	деформу-
ються,	повинна	складати	не	
менше	60	мм;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити.

УПАКОВКА
 ■ силос	об’ємом	22	м³

УВАГА
 ■ всі	роботи	рекомендовано	
виконувати	при	температурі	
поверхні	і	повітря	від	+5	°С	до	
+30	°С;

 ■ не	перевищувати	кількість	
води,	зазначеної	в	даному	тех-
нічному	описі,	оскільки	це	може	
призвести	до	розшарування	
розчинової	суміші	та	зниженню	

фізико-механічних	властивос-
тей	розчину;

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати	
або	накривати	поверхню	плів-
кою	протягом	3	діб,	а	в	теплих	
(більше	+25	°С)	та	сухих	умо-
вах	—	протягом	7	діб;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	
не	вище	+40	°С	та	вологості	
повітря	не	вище	75	%.	Строк	
придатності	сухої	суміші	—	
12	місяців	з	дати	виготовлення,	
зазначеної	на	упаковці.	Після	
закінчення	строку	придатності	
сухої	суміші	рекомендується	
передати	її	для	утилізації	як	
будівельні	відходи.
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ОБЛАДНАННЯ
Силосний	контейнер	ТМ	«Siltek»	являє	собою	металевий	резервуар	
об’ємом	22	м	куб.,	який	заповнюється	сухою	сумішшю	безпосередньо	на	
заводі	і	доставляється	на	об’єкт	спеціальним	автомобілем,	оснащеним	
гідравлічним	підйомником.	Силос	займає	лише	6	м	кв.	площі	і	може	бути	
встановлений	в	будь-якій	точці	будівельного	майданчика.	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об’єм 22	м	куб.

Діаметр 2,50	м

Повна	висота 6,70	м

Вага 2,350	кг

Висота	автопоїзду	з	силосом 3,98	м

Ширина	автопоїзду 2,50	м

Довжина	автопоїзду 13,50	м

Маса	автопоїзду	з	повним	силосом 32	000	кг

Радіус	розвороту 12	м

ПЕРЕВАГИ
Порівняно	з	традиційною	мішкотарою,	силосні	контейнери	забезпечують	
цілий	ряд	переваг:	відсутність	витрат	на	розвантаження,	зберігання	
та	міжповерхове	переміщення	сухої	суміші	на	будівельному	об’єкті;	
абсолютна	захищеність	матеріалів	від	атмосферних	опадів	і	
несанкціонованого	використання;	відсутність	втрат	в	процесі	виконання	
робіт;	можливість	повернення	надлишків	матеріалу	постачальнику	або	їх	
транспортування	на	інший	об’єкт;	відсутність	необхідності	застосування	
додаткових	людських	ресурсів	і	витрат	на	утилізацію	упаковки.	
Крім	того,	головною	і	незаперечною	перевагою	нових	технологій	стало	
збільшення	швидкості	виконання	робіт	у	5–6	разів	і	суттєве	скорочення	
термінів	здачі	будівельних	об’єктів.	

МОЖЛИВОСТІ 

Суха	суміш	з	силосу	подається	в	штукатурну	станцію	за	допомогою	
пнемотранспортної	системи,	оснащеної	блоком	автоматичного	
управління,	тому	експлуатація	обладнання	не	викликає	ніяких	
труднощів.	Дальність	і	висота	подачі	суміші	залежать	від	потужності	
компресора,	а	також	властивостей	конкретної	суміші,	що	
застосовується,	і	зазвичай	коливаються	в	діапазоні	від	80	до	140	м	—	 
на	дальність	та	від	30	до	60	м	—	по	висоті.	

Завод	«Термінал-М»	вперше	в	Україні	запропонував	
професійним	будівельникам	комплексну	технологію	
механізації	будівельних	та	ремонтно-оздоблювальних	

робіт,	а	також	розробив	і	почав	випуск	спеціалізованих	
сумішей	для	машинного	нанесення	з	використанням	
силосних	технологій.	

МЕХАНІЗОВАНІ	ТЕХНОЛОГІЇ	ТМ	SILTEK


