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ШТУКАТУРКИ

SILTEK РМ-10 
ШТУКАТУРКА	ЦЕМЕНТНОВАПНЯНА (WHITE/GREY)

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	недеформівних	поверхонь	стін	та	стель	шаром	до	
50	мм,	всередині	сухих	приміщень,	а	також	приміщень	з	помірним	рів-
нем	зволоження	перед	подальшим	опорядженням	(шпаклюванням,	
оздобленням	декоративною	штукатуркою,	облицюванням	плиткою	і	
т.	п).	Захищає	поверхню	від	утворення	грибів	та	плісняви,	підтримує	
комфортний	мікроклімат	в	приміщеннях.	Ефективна	для	опорядження	
віконних	відкосів.	Рекомендується	застосовувати	суху	суміш	Siltek	РМ-
10	з	використанням	композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	замість	води	для	
ремонту	стін,	а	також	заповнення	міжпанельних	швів,	перед	нанесенням	
основного	шару	штукатурки.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Стійка	до	сповзання;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення;
 ■ Запобігає	утворенню	плісняви;
 ■ Покращеної	паропроникності.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	ЕС-10,	ЕS-10,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА 1 кг

ВИТРАТА СУХОЇ СУМІШІ 
ПРИ ТОВЩИНІ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші*	 не	менше	2	годин

Подальше	опорядження*:
	 	 -	цементною	шпаклівкою
	 	 -	гіпсовою	шпаклівкою
	 	 -	приклеювання	плитки

не	раніше,	ніж	через	2	доби
не	раніше,	ніж	через	28	діб
не	раніше,	ніж	через	7	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб*	 не	менше	5	МПа

Паропроникність	 не	менше	0,1	мг/м·год·Па

Температура	експлуатації від	0	°С	до	+40	°С

Кількість	води	для	приготування	розчинової	
суміші	

0,16–0,18	л/кг

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	15	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
 ■ білий	або	сірий	високоякісний	
цемент	ПЦ	І-500,	вапно,	фракці-
оновані	заповнювачі,	модифіку-
ючі	добавки,	спучений	перліт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	для	опорядження	
поверхня	повинна	бути	міцною	
та	однорідною	за	водопогли-
нанням,	а	також	очищеною	від	
пилу,	бруду,	мастил	і	будь-яких	
речовин,	що	знижують	адгезію;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	до	
20	мм	відремонтувати	з	до-
помогою	суміші	Siltek	РМ-10	
з	додавання	композиції	Siltek	
Arm-mix	Е-120	замість	води	
та	витримати	не	менше	24	
годин.	У	виняткових	випадках,	
коли	необхідно	відремонту-
вати	більш	глибокі	(максимум	
100	мм)	пошкодження,	запов-
нення	провести	в	декілька	ша-
рів	з	використанням	лугостійкої	
штукатурної	сітки,	витримуючи	
кожен	шар	не	менше	24	годин;	

 ■ для	забезпечення	кращого	зче-
плення	штукатурки	з	поверхнею	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	

обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	бе-
тону,	а	також	гладкі	бетонні	
поверхні	обробити	ґрунтівками	
Siltek	Beton-contact	Е-106,	
Siltek	Contact	Silicat	ЕС-10	або	
Siltek	Contact	Silicon	ЕS-10;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■ для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суху	
суміш	Siltek	Т-90.	

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	до-
помогою	штукатурної	станції;

при нанесенні ручним способом: 
 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	0,16–0,18	л	
або	композицію	Siltek	Arm-mix	
Е-120	з	розрахунку	0,15–0,16	
л	на	1	кг	сухої	суміші	Siltek	
PM-10;

 ■ 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
 ■ нанесення ручним способом: 
розчинову	суміш	наносять	на	
поверхню	за	допомогою	ковша,	
шпателя	та	напівтертка;

 ■ нанесення машинним спосо-
бом:	розчинову	суміш	наносять	
тримаючи	пістолет	розпилювач	
перпендикулярно	до	поверхні	
на	відстані	10–30	см.	Товщина	
шару	штукатурки	при	нанесенні	
залежить	від	швидкості	пере-
міщення	пістолета.	Розчинову	
суміш	наносять	горизонталь-
ними	смугами,	по	площині	ого-
роджувальної	конструкції,	а	при	
маяковому	методі	між	маяками;	

 ■ після	нанесення	основного	
шару	через	5–8	хвилин	розчи-
нову	суміш	розрівняти	метале-
вим	правилом;

 ■ через	24	години	після	влашту-
вання	основного	шару	демон-
тувати	маяки,	за	їх	наявності,	
а	місця	демонтажу	заповнити	
тією	ж	розчиновою	сумішшю	та	
вирівняти;

 ■ за	необхідності	виконати	ре-
монт	свіжовлаштованого	шту-
катурного	шару;	

 ■ рекомендована	товщина	од-
ного	шару	штукатурки	від	8	до	
20	мм;

 ■ поверхні	з	нерівностями	більше	
20	мм	вирівнювати	в	2–3	шари,	
при	цьому	наступний	шар	треба	
нанести	одразу	після	тужав-
лення	попереднього	приблизно	
через	2–3	години	(в	залежності	
від	водопоглинання	поверхні).	
При	нанесенні	кількох	шарів	
попередній	шар	не	розрівнюва-

ти,	загальна	товщина	шарів	не	
повинна	перевищувати	50	мм;	

 ■ до	опорядження	поверхні	при-
ступати	не	раніше,	ніж	через	2	
доби*.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	
поліетиленовим	шаром	або	силос	
об’ємом	22	м³.

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

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати;

 ■ розчинова	суміш	у	змішувачі	
або	шлангу	не	повинна	зна-
ходитись	у	нерухомому	стані	
більше	40	хвилин;

 ■ 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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SILTEK Р-11
ШТУКАТУРКА	ЦЕМЕНТНА	СТАРТОВА

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	поверхонь	стін	та	стель	шаром	до	30	мм,	всередині	
та	зовні	будівель,	перед	подальшим	опорядженням:	шпаклюванням,	
нанесенням	декоративної	штукатурки,	приклеюванням	теплоізоляційних	
плит,	плитки	і	т.	п.	Рекомендується	для	опорядження	поверхонь	бетону,	
цегляного	мурування,	цементно-піщаних	штукатурок	тощо.	Найкраще	
підходить	для	влаштування	штукатурного	шару	у	вологих	приміщеннях.	
Суха	суміш	Siltek	Р-11	з	використанням	композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	
замість	води	ефективна	для	ремонту	поверхонь	і	заповнення	міжпанель-
них	швів,	перед	нанесенням	основного	шару	штукатурки.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Стійка	до	сповзання;
 ■ Водо-	та	морозостійка;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Зручна	у	застосуванні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші*	 не	менше	2	годин

Подальше	опорядження*:
	 	 -	цементною	шпаклівкою
	 	 -		приклеювання	теплоізоляції	або	

плитки,	нанесення	декоративних	
матеріалів

	 	 -	гіпсовою	шпаклівкою

не	раніше,	ніж	через	2	доби

не	раніше,	ніж	через	7	діб
не	раніше,	ніж	через	28	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб*	 не	менше	7,5	МПа

Паропроникність не	менше	0,05	мг/м·год·Па

Морозостійкість не	менше	50	циклів

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

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	16	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	для	опорядження	
поверхня	повинна	бути	міцною	
та	однорідною	за	водопогли-
нанням,	а	також	очищеною	від	
пилу,	бруду,	мастил	і	будь-яких	
речовин,	що	знижують	адгезію;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	до	
15	мм	відремонтувати	з	до-
помогою	суміші	Siltek	P-11	та	
витримати	не	менше	24	годин.	
Для	покращення	контакту	з	по-
верхнею	рекомендується	дода-
вання	композиції	Siltek	Arm-mix	
Е-120	замість	води.	У	винятко-
вих	випадках,	коли	необхідно	
відремонтувати	більш	глибокі	
(максимум	100	мм)	пошкоджен-
ня,	заповнення	провести	в	де-
кілька	шарів	з	використанням	
лугостійкої	штукатурної	сітки,	
витримуючи	кожен	шар	не	мен-
ше	24	годин;	

 ■ для	забезпечення	кращого	зче-
плення	штукатурки	з	поверхнею	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	
обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - газо-	та	пінобетонні,	а	також	
гладкі	бетонні	поверхні	обро-
бити	ґрунтівкою	Siltek	Beton-
contact	Е-106;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■ для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суху	
суміш	Siltek	Т-90.	

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	3,75–4,25	л	
або	композицію	Siltek	Arm-mix	
Е-120	3,25–3,5	л	на	1	мішок	
Siltek	Р-11;

 ■ 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	нанести	на	
поверхню	за	допомогою	ковша,	
шпателя	та	напівтертка;

 ■ поверхні	з	перепадами	більше	
15	мм	вирівнювати	в	2–3	шари,	
при	цьому	наступний	шар	треба	
нанести	відразу	після	тужав-
лення	попереднього	(приблиз-
но	через	2–3	години),	загальна	
товщина	не	повинна	перевищу-
вати	30	мм;	

 ■ рекомендована	товщина	од-
ного	шару	штукатурки	від	5	до	
15	мм;

 ■ при	нанесенні	кількох	шарів	по-
передній	шар	не	розрівнювати;

 ■ розчинову	суміш	верхнього	
шару	розрівняти	по	маяках	ме-
талевим	правилом	не	пізніше,	
ніж	через	5–7	хвилин	після	нане-
сення	штукатурки	на	поверхню.	
При	відсутності	маяків	перевіри-
ти	відхилення	поверхні	по	гори-
зонталі	і	вертикалі	за	допомогою	
рівня,	шнура	або	правила;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	ретельно	
вимити;

 ■ через	6–18	годин	(в	залежно-
сті	від	поверхні,	температури	
та	товщини	шару)	остаточно	
вирівняти	поверхню,	зрізуючи	
зайвий	матеріал	ребром	довго-
го	правила,	зволожити	і	загла-
дити	штукатурку	за	допомогою	

металевого	або	пластикового	
шпателя	та	обробити	кути.

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;

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати;

 ■ 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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3,75– 
4,25 л
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ШТУКАТУРКИ

SILTEK Р-12
ШТУКАТУРКА	ЦЕМЕНТНА	ФАСАДНА

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	тонкошарового	вирівнювання	недеформівних	поверхонь	на	основі	
цементного	в’яжучого.	Рекомендується	для	вирівнювання	поверхонь	
огороджуючих	конструкцій,	перед	шпаклюванням,	нанесенням	деко-
ративної	штукатурки	або	облицюванням	плиткою.	Може	бути	нанесена	
методом	торкретування	для	отримання	поверхні	«під	шубу»,	всередині	
та	зовні	будівель.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Стійка	до	сповзання;
 ■ Водо-	та	морозостійка;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Зручна	у	застосуванні.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4,25– 
4,75 л

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

≥ 14 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

2,5 год

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші*	 не	менше	2,5	годин

Подальше	опорядження*:
	 	 -	цементною	шпаклівкою
	 	 -	нанесення	декоративних	матеріалів
	 	 -	гіпсовою	шпаклівкою

не	раніше,	ніж	через	2	доби
не	раніше,	ніж	через	7	діб
не	раніше,	ніж	через	28	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб* не	менше	7,5	МПа

Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею	
через	28	діб*	

не	менше	0,5	МПа

Паропроникність не	менше	0,05	мг/м·год·Па

Морозостійкість не	менше	50	циклів

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

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	14	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	для	опорядження	
поверхня	повинна	бути	міцною	
та	однорідною	за	водопогли-
нанням,	а	також	очищеною	від	
пилу,	бруду,	мастил	і	будь-яких	
речовин,	що	знижують	адгезію;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	
інші	біологічні	утворення	не-
обхідно	механічно	видалити	на	
глибину	ураження,	поверхню	
промити	водою,	висушити	та	
проґрунтувати	антисептич-
ною	ґрунтівкою	Siltek	Biostop	
Е-112;

 ■ тріщини	і	пошкодження	глиби-
ною	до	10	мм	відремонтувати	
розчиновою	сумішшю,	виготов-
леною	з	сухої	суміші	Siltek	Р-12,	
витримати	не	менше	24	годин;

 ■ тріщини	і	пошкодження	гли-
биною	більше	10	мм	відремон-
тувати	розчиновою	сумішшю,	
виготовленою	з	сухої	суміші	
Siltek	Р-12	з	використанням	
композиції	Siltek	Arm-mix	
Е-120	замість	води	(150	мл	

Siltek	Arm-mix	Е-120	на	1	кг	
Siltek	Р-12).	У	виняткових	
випадках,	коли	необхідно	
відремонтувати	більш	глибокі	
(максимум	100	мм)	пошко-
дження,	заповнення	провести	
в	декілька	шарів	з	використан-
ням	лугостійкої	штукатурної	
сітки,	витримуючи	кожен	шар	
не	менше	24	годин;

 ■ для	забезпечення	кращого	
зчеплення	штукатурки	з	
поверхнею	рекомендується	
застосовувати	ґрунтівки	ТМ	
Siltek	відповідно	до	призна-
чення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	
обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	бе-
тону,	а	також	гладкі	бетонні	
поверхні	обробити	ґрунтівкою	
Siltek	Beton-contact	Е-106;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штука-
турки	витримати	не	менше	4	
годин;

 ■ для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суміш	
Siltek	Т-90.	

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	4,25–4,75	л	
на	1	мішок	Siltek	Р-12	(0,17–
0,19	л	на	1	кг	сухої	суміші);

 ■ 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	нанести	на	по-
верхню	за	допомогою	шпателю;

 ■ розрівняти	металевим	шпате-
лем	або	правилом;

 ■ для	отримання	поверхні	«під	
шубу»	нанесення	розчинової	
суміші	на	поверхню	провести	за	
допомогою	пістолету-розпилю-
вача	методом	набризку;

 ■ 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;

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати;

 ■ 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.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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SILTEK РM-11
ШТУКАТУРКА	ЦЕМЕНТНА	СТАРТОВА

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	поверхонь	стін	та	стель	шаром	до	30	мм	всередині	
та	зовні	будівель	перед	подальшим	опорядженням:	шпаклюванням,	
нанесенням	декоративної	штукатурки,	приклеюванням	теплоізоляційних	
плит,	плитки	і	т.	п.	Рекомендується	для	опорядження	поверхонь	бетону,	
цегляного	мурування,	цементно-піщаних	штукатурок	тощо.	Найкраще	
підходить	для	влаштування	штукатурного	шару	у	вологих	приміщеннях.	
Суха	суміш	Siltek	РМ-11	з	використанням	композиції	Siltek	Arm-mix	
Е-120	замість	води	ефективна	для	ремонту	поверхонь	і	заповнення	
міжпанельних	швів,	перед	нанесенням	основного	шару	штукатурки.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Стійка	до	сповзання;
 ■ Водо-	та	морозостійка;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Наноситься	шаром	до	30	мм.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків: Т-90.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

≥ 15 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

2 год

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	2	годин

Подальше	опорядження*:	
	 	 -	цементною	шпаклівкою
	 	 -		приклеювання	теплоізоляції	або	плитки,	

нанесення	декоративних	матеріалів
	 	 -	гіпсовою	шпаклівкою

не	раніше,	ніж	через	2	доби
не	раніше,	ніж	через	7	діб

не	раніше,	ніж	через	28	діб

Міцність	на	стиск	через	28	діб* не	менше	7,5	МПа

Паропроникність не	менше	0,05	мг/м·год·Па

Морозостійкість не	менше	50	циклів

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

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	15	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,	целюлозні	
волокна.

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

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	до	
20	мм	відремонтувати	з	допо-
могою	суміші	Siltek	PМ-11	та	
витримати	не	менше	24	годин.	
Для	покращення	контакту	з	
поверхнею	рекомендується	
використання	композиції	Siltek	
Arm-mix	Е-120	замість	води.	У	
виняткових	випадках,	коли	не-
обхідно	відремонтувати	більш	
глибокі	(максимум	100	мм)	по-
шкодження,	заповнення	прове-
сти	в	декілька	шарів	з	викорис-
танням	лугостійкої	штукатурної	
сітки,	витримуючи	кожен	шар	
не	менше	24	годин;	

 ■ для	забезпечення	кращого	
зчеп	лення	штукатурки	з	по-

верхнею	рекомендується	за-
стосовувати	ґрунтівки	ТМ	Siltek	
відповідно	до	призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	
обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	
бетону,	а	також	гіпсові	та	
гладкі	бетонні	поверхні	обро-
бити	ґрунтівкою	Siltek	Beton-
contact	Е-106;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■ для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суху	
суміш	Siltek	Т-90.	

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	4,5–4,75	л	
або	композицію	Siltek	Е-120	з	
розрахунку	4,25–4,5	л	на	1	мі-
шок	Siltek	РМ-11;

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

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

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ нанесення ручним способом: 
розчинову	суміш	наносять	на	
поверхню	за	допомогою	ковша,	
шпателя	та	напівтертка;

 ■ нанесення машинним спосо-
бом:	розчинову	суміш	наносять	
тримаючи	пістолет-розпилювач	
перпендикулярно	до	поверхні	
на	відстані	10–30	см.	Товщина	
шару	штукатурки	при	нане-
сенні	залежить	від	швидкості	
переміщення	пістолета.	Розчи-
нову	суміш	наносять	горизон-
тальними	смугами	по	площині	
огороджувальної	конструкції,	
а	при	маяковому	методі	між	
маяками;	

 ■ після	нанесення	основного	
шару	через	5–8	хвилин	розчи-
нову	суміш	розрівняти	метале-
вим	правилом;

 ■ через	24	години	після	влашту-
вання	основного	шару	демон-
тувати	маяки,	за	їх	наявності,	
а	місця	демонтажу	заповнити	
тією	ж	розчиновою	сумішшю	та	
вирівняти;

 ■ за	необхідності	виконати	ре-
монт	свіжовлаштованого	шту-
катурного	шару;	

 ■ рекомендована	товщина	од-
ного	шару	штукатурки	від	8	до	
20	мм;

 ■ поверхні	з	нерівностями	більше	
20	мм	вирівнювати	в	2–3	шари,	
при	цьому	наступний	шар	
треба	нанести	одразу	після	
тужавлення	попереднього	
приблизно	через	2–3	години	
(в	залежності	від	водопогли-
нання	поверхні).	При	нанесенні	
кількох	шарів	попередній	шар	
не	розрівнювати,	загальна	
товщина	шарів	не	повинна	
перевищувати	30	мм;	

 ■ до	опорядження	поверхні	при-
ступати	не	раніше,	ніж	через	
2	доби*;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	інструмент	та	агрегат	
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;

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати;

 ■ 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.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

4,5– 
4,75 л
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ШТУКАТУРКИ

SILTEK РM-115
УНІВЕРСАЛЬНА	ПОЛЕГШЕНА	ШТУКАТУРКА	(WHITE/GREY)

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	будь-яких	мінеральних	поверхонь,	шаром	від	3	до	
50	мм	всередині	та	зовні	будівель	перед	подальшим	опорядженням	
(шпаклюванням,	улаштуванням	теплоізоляції,	опорядженням	декора-
тивною	штукатуркою).	Найкраще	підходить	для	опорядження	огород-
жуючих	конструкцій	з	газобетонних	та	керамічних	блоків.	Суміш	придат-
на	для	нанесення	ручним	або	механізованим	способом.	Рекомендується	
застосовувати	суху	суміш	Siltek	РМ-115	з	використанням	композиції	
Siltek	Arm-mix	Е-120	замість	води	для	ремонту	існуючих	поверхонь	
і	заповнення	міжпанельних	швів	перед	нанесенням	основного	шару	
штукатурки.	Містить	перлітовий	наповнювач.	Покращує	теплотехнічні	
властивості	огороджувальної	конструкції.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Тепло-	та	звукоізоляційна;
 ■ Водо-	та	морозостійка;
 ■ Тріщиностійка;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	ES-10,	EC-10,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

≥ 11 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

2 год

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА 1 кг

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	2	годин
Подальше	опорядження*:	
	 	 -	цементною	шпаклівкою
	 	 -		приклеювання	теплоізоляції	або	плитки,	

нанесення	декоративних	матеріалів
	 	 -	гіпсовою	шпаклівкою

не	раніше,	ніж	через	2	доби
не	раніше,	ніж	через	7	діб

не	раніше,	ніж	через	28	діб
Міцність	на	стиск	через	28	діб* не	менше	5	МПа
Паропроникність не	менше	0,15	мг/м·год·Па
Теплопровідність не	більше	0,24	Вт/(м·К)
Морозостійкість не	менше	50	циклів
Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+70	°С
Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	11	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
 ■ білий	або	сірий	високоякісний	
цемент	ПЦ	І-500,	фракціоновані	
заповнювачі,	модифікуючі	 
добавки,	спучений	перліт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	для	опорядження	
поверхня	повинна	бути	міцною	
та	однорідною	за	водопоглинан-
ням,	а	також	очищеною	від	пилу,	
бруду,	мастил	і	будь-яких	речо-
вин,	що	знижують	адгезію;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	до	20	мм	
відремонтувати	з	допомогою	
суміші	Siltek	PМ-115	та	витрима-
ти	не	менше	24	годин.	Для	по-
кращення	контакту	з	поверхнею	
рекомендується	використання	
композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	
замість	води.	У	виняткових	ви-
падках,	коли	необхідно	відремон-
тувати	більш	глибокі	(максимум	
100	мм)	пошкодження,	заповнен-
ня	провести	в	декілька	шарів	з	
використанням	лугостійкої	шту-
катурної	сітки,	витримуючи	кожен	
шар	не	менше	24	годин;	

 ■для	забезпечення	кращого	зче-
плення	штукатурки	з	поверхнею	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	
обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	бе-
тону,	а	також	гіпсові	та	гладкі	
бетонні	поверхні	обробити	
ґрунтівкою	Siltek	Beton-contact	
Е-106;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суху	
суміш	Siltek	Т-90.	

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	0,29–0,31	л	або	
композицію	Siltek	Arm-mix	Е-120	
з	розрахунку	0,28-0,29	л	на	1	кг	
сухої	суміші	Siltek	РМ-115;

 ■ 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
 ■ при	ручному	нанесені	—	розчино-
ву	суміш	нанести,	накидаючи	на	
поверхню,	при	машинному	—	за	
допомогою	пістолету-розпилю-
вача,	тримаючи	його	перпенди-
кулярно	до	поверхні	на	відстані	

10–30	см,	при	цьому	товщина	
шару	залежить	від	швидкості	
переміщення	пістолета	—	чим	
швидкість	менша,	тим	товщина	
шару	більша,	і	навпаки;

 ■ поверхні	з	нерівністю	більше	
20	мм	вирівнювати	в	2–3	шари,	
при	цьому	наступний	шар	треба	
нанести	відразу	після	тужавлення	
попереднього	приблизно	через	
1–2	години	(в	залежності	від	
водопоглинання	поверхні	та	спо-
собу	нанесення),	дотримуючись	
правила	«мокре	по	мокрому»;

 ■ рекомендована	товщина	одного	
шару	штукатурки	від	3	до	20	мм;

 ■машинним	способом	розчинову	
суміш	слід	наносити	горизон-
тальними	смугами	між	маяками,	
при	відсутності	маяків	довжина	
смуг	повинна	складати	50–70	см,	
кожну	попередню	смугу	на	
2–3	см	перекривати	наступною;

 ■ загальна	товщина	штукатурки	
не	повинна	перевищувати	50	мм;	

 ■ перед	нанесенням	наступного	
шару	на	попередньому,	частково	
розрівняному,	незатверділому	
шарі	зробити	насічки;

 ■ при	нанесенні	кількох	шарів	по-
передній	шар	не	розрівнювати;

 ■ після	нанесення	верхнього	шару	
розрівняти	розчинову	суміш	по	
маяках	металевим	правилом	не	
пізніше,	ніж	через	5–7	хвилин	після	
нанесення	штукатурки	на	поверх-
ню,	при	відсутності	маяків	—	пе-
ревірити	відхилення	поверхні	по	
горизонталі	і	вертикалі	за	допомо-
гою	рівня,	шнура	або	правила;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	ро-
біт	закрити	повітряний	вентиль	
у	пістолеті	(подача	розчинової	
суміші	зупиниться);

 ■ розчинова	суміш	у	змішувачі	або	
шлангу	не	повинна	знаходитись	у	
нерухомому	стані	більше	40	хвилин;

 ■ перед	закінченням	нанесення	
розчинової	суміші	перекрити	
подачу	сухої	суміші	у	змішувач,	не	
вимикаючи	при	цьому	насос,	і	про-
довжувати	наносити	розчинову	
суміш,	поки	вона	повністю	не	буде	
видалена	зі	змішувача	та	шлангів;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	агрегат	ретельно	вимити.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	по-
ліетиленовим	шаром	або	силос	
об’ємом	22	м³.	

УВАГА
 ■ не	використовувати	як	фінішне	
покриття	для	поверхонь,	що	
піддаються	систематичному	
зволоженню;

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

 ■ запобігати	швидкому	висиханню	
(уникати	протягів,	попадання	со-
нячних	променів,	дії	нагрівальних	
приладів),	при	необхідності	—	
зволожувати;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	не	
вище	+40	°С	та	вологості	повітря	
не	вище	75	%.	Строк	придатнос-
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.

Ц.1.ШТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
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0,29– 
0,31 л
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SILTEK Р-17 ШТУКАТУРКА	ФАСАДНА	 
ДЛЯ	ПОРИСТИХ	ПОВЕРХОНЬ (WHITE/GREY)

МІШОК 25 кг 
◀

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	сильнопористих	мінеральних	поверхонь	із	водопогли-
нанням	більше	10	%	(піно-	та	газобетон,	ракушняк	і	т.	д.),	шаром	від	5	до	
30	мм,	всередині	та	зовні	будівель	перед	декоративним	опорядженням.	
Дозволяється	використовувати	як	декоративно-захисне	покриття	перед	
фарбуванням.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Висока	паропроникність;
 ■ Водо-	та	морозостійка;
 ■ Зручна	у	застосуванні;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	ES-10,	EC-10,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків:	Т-90.

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

5,0– 
5,5 л

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

1 м2

≥ 13 кг

WHITE

кг = л

 

 кг/м2  

МПа

   

 

2 год

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1	години
Подальше	опорядження*:	
	 	 -	декоративною	штукатуркою
	 	 -	фарбування

не	раніше,	ніж	через	3	доби
не	раніше,	ніж	через	7	діб

Міцність	при	вигині	через	28	діб* не	менше	2,0	МПа
Міцність	на	стиск	через	28	діб* не	менше	4,5	МПа
Паропроникність не	менше	0,15	мг/м·год·Па
Теплопровідність не	більше	0,2	Вт/(м·К)
Морозостійкість	 не	менше	50	циклів
Температура	експлуатації від	–30	°С	до	+70	°С
Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	13	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
 ■ білий	або	сірий	високоякісний	
цемент	ПЦ	І-500,	піноскло,	вапно,	
фракціоновані	заповнювачі,	моди-
фікуючі	добавки,	поліпропіленові	
волокна.

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

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	во-
дою,	висушити	та	проґрунтувати	
антисептичною	ґрунтівкою	Siltek	
Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	більше	
20	мм	відремонтувати	з	допомогою	
суміші	Siltek	P-17	та	витримати	не	
менше	24	годин;	

 ■для	забезпечення	кращого	зче-
плення	штукатурки	з	поверхнею	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	до	
призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	це-
ментно-піщані	поверхні	обробити	
ґрунтівкою	Siltek	Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	бетону,	
а	також	гладкі	бетонні	поверхні	
обробити	ґрунтівками	Siltek	
Elastic	E-5	або	Siltek	Beton-
contact	E-106,	Siltek	Contact	
ЕS-10	або	Siltek	Contact	ЕC-10;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■для	кріплення	маяків	рекоменду-
ється	використовувати	суху	суміш	
Siltek	Т-90.	 
 
 

ПРИГОТУВАННЯ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

 ■ при нанесенні машинним спо-
собом:

 ■ підготувати	штукатурну	станцію	
відповідно	до	«Інструкції	з	експлу-
атації»;

 ■ 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:
 - для	першого	шару	(контактно-
го)	—	8,5–9,0	л	води	на	1	мішок	
Siltek	Р-17	(0,34–0,36	л	на	1	кг	
сухої	суміші);

 - для	другого	(ґрунтувального)	та	
третього	шару	(вирівнювально-
го)	—	5,0–5,5	л	води	на	1	мішок	
Siltek	Р-17	(0,23–0,25	л	на	1	кг	
сухої	суміші);

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	
перемішати	низькообертовим	мік-
сером	до	отримання	пастоподібної	
маси	без	грудок;

 ■ витримати	розчинову	суміш	при-
близно	3–5	хвилин	і	знову	пере-
мішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ при	опорядженні	розчиновою	
сумішшю	товщиною	від	5	до	10	мм	
виконують	наступні	технологічні	
операції:	
 - а)	влаштовують	перший	шар	
«контактний»	товщиною	1–2	мм,	
наносячи	та	втираючи	в	поверх-
ню	розчинову	суміш	за	допомо-
гою	металевого	шпателя.	

 - б)	не	пізніше,	ніж	через	5–10	
хвилин	після	нанесення	«кон-
тактного»	(в	залежності	від	тем-
ператури	повітря),	влаштовують	
другий	шар	«вирівнювальний»,	
методом	«мокре	по	мокрому»,	на	
товщину	4–8	мм;	

 ■ при	опорядженні	розчиновою	 
сумішшю	товщиною	від	10	мм	до	

30	мм	виконують	наступні	техноло-
гічні	операції:
 - а)	влаштовують	перший	шар	
«контактний»	товщиною	1–2	мм,	
наносячи	та	втираючи	в	поверх-
ню	розчинову	суміш	за	допомо-
гою	металевого	шпателя;

 - б)	не	пізніше,	ніж	через	5–10	хви-
лин	(в	залежності	від	температу-
ри	повітря),	влаштовують	другий	
шар	«ґрунтувальний»	товщиною	
15–20	мм	ручним	способом	за	
допомогою	металевого	шпателя	
або	машинним	за	допомогою	
пістолету-розпилювача,	трима-
ючи	його	перпендикулярно	до	
поверхні	на	відстані	10–30	см;

 - в)	не	пізніше,	ніж	через	2–4	годи-
ни	(в	залежності	від	температури	
повітря),	методом	«мокре	по	
мокрому»	на	необхідну	товщину	
наносять	третій	шар	«вирівню-
вальний»;	

 ■ при	машинному	нанесенні	розчи-
нової	суміші	товщина	шару	зале-
жить	від	швидкості	переміщення	
пістолета	—	чим	швидкість	менша,	
тим	товщина	шару	більша,	і	навпа-
ки;	розчинову	суміш	слід	наносити	
горизонтальними	смугами	між	
маяками,	при	відсутності	маяків	
довжина	смуг	повинна	складати	
50–70	см,	кожну	попередню	смугу	
на	2–3	см	перекривати	наступною;

 ■ після	нанесення	верхнього	«вирів-
нювального»	шару	розрівняти	роз-
чинову	суміш	по	маяках	металевим	
правилом	не	пізніше,	ніж	через	
5–7	хвилин	після	нанесення,	при	
відсутності	маяків	—	перевірити	
відхилення	поверхні	по	горизонталі	
і	вертикалі	за	допомогою	рівня,	
шнура	або	правила;

 ■ після	нанесення	розчинової	суміші	
на	поверхню	закрити	повітряний	
вентиль	у	пістолеті-розпилювачі	
(подача	розчинової	суміші	зупи-
ниться);

 ■ за	необхідності,	через	2–4	години	
(в	залежності	від	температури	
повітря	та	товщини	шару)	остаточ-
но	вирівняти	поверхню,	зрізуючи	

зайвий	матеріал	ребром	довгого	
правила,	зволожити	і	загладити	
штукатурку	за	допомогою	метале-
вого	або	пластикового	шпателя	та	
обробити	кути;

 ■ розчинова	суміш	у	змішувачі	або	
шлангу	не	повинна	знаходитись	
у	нерухомому	стані	більше	30	
хвилин;

 ■ перед	закінченням	нанесення	шту-
катурки	перекрити	подачу	сухої	
суміші	у	змішувач,	не	вимикаючи	
при	цьому	насос,	і	продовжувати	
наносити	розчинову	суміш,	поки	
вона	повністю	не	буде	видалена	із	
змішувача	та	шлангів;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	робіт	
агрегат	та	інструменти	ретельно	
вимити.	

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

УВАГА
 ■ не	використовувати	як	фінішне	
покриття	для	поверхонь,	що	підда-
ються	систематичному	зволоженню;

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

 ■ запобігати	швидкому	висиханню	
(уникати	протягів,	попадання	со-
нячних	променів,	дії	нагрівальних	
приладів),	при	необхідності	—	зво-
ложувати;

 ■ свіженанесену	розчинову	суміш	
протягом	24	годин	захищати	від	
дощу;

 ■ зберігати	в	непошкодженій	упаков-
ці,	на	піддонах,	в	сухому	приміщен-
ні	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	за-
кінчення	строку	придатності	сухої	
суміші	рекомендується	передати	її	
для	утилізації	як	будівельні	відходи.
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ШТУКАТУРКИ

SILTEK РМ-19 ШТУКАТУРКА	ГІПСОЦЕМЕНТНА	

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	недеформівних	поверхонь	(стін	та	стель)	у	сухих	при-
міщеннях,	де	немає	постійного	впливу	вологи	(спальні,	вітальні,	дитячі	
кімнати,	кухні,	ванни,	а	також	коридори,	фойє	та	інші	місця	загального	
користування)	шаром	до	80	мм,	перед	подальшим	опорядженням	(шпа-
клюванням,	оздобленням	декоративною	штукатуркою,	облицюванням	
плиткою	і	т.	п.).	Підтримує	комфортний	мікроклімат	в	приміщеннях.	
Ефективна	для	опорядження	віконних	відкосів.	Рекомендується	 
застосовувати	суху	суміш	Siltek	РМ-19	з	використанням	композиції	
Siltek	Arm-mix	Е-120	замість	води	для	ремонту	стін,	а	також	заповнення	
міжпанельних	швів,	перед	нанесенням	основного	шару	штукатурки.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Зручна	у	застосуванні;
 ■ Стійка	до	сповзання;
 ■ Тріщиностійка	та	безусадкова;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	ES-10,	EC-10,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків: Т-90.
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КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА 1 кг

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1	годин
Рекомендована	товщина	одного	шару	 від	5	до	30	мм
Подальше	опорядження*:
	 	 -	цементною	шпаклівкою
	 	 -	гіпсовою	шпаклівкою

не	раніше,	ніж	через	7	діб
не	раніше,	ніж	через	1	добу

Міцність	на	стиск	через	28	діб* не	менше	5	МПа
Міцність	зчеплення	з	бетонною	поверхнею не	менше	0,3	МПа
Температура	експлуатації від	0	°С	до	+40	°С
Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	13	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,	фракціоновані	запов-
нювачі,	модифікуючі	добавки,	
целюлозні	волокна,	спучений	
перліт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	для	опорядження	
поверхня	повинна	бути	міцною	
та	однорідною	за	водопогли-
нанням,	а	також	очищеною	від	
пилу,	бруду,	мастил	і	будь-яких	
речовин,	що	знижують	адгезію;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	до	
20	мм	відремонтувати	з	допо-
могою	суміші	Siltek	PМ-19	та	
витримати	не	менше	24	годин.	
Для	покращення	контакту	з	по-
верхнею	рекомендується	дода-
вання	композиції	Siltek	Arm-mix	
Е-120	замість	води.	У	винятко-
вих	випадках,	коли	необхідно	
відремонтувати	більш	глибокі	
(максимум	100	мм)	пошкоджен-
ня,	заповнення	провести	в	де-
кілька	шарів	з	використанням	
лугостійкої	штукатурної	сітки,	
витримуючи	кожен	шар	не	мен-
ше	24	годин;	

 ■ для	забезпечення	кращого	зче-
плення	штукатурки	з	поверхнею	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	

обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	бе-
тону,	а	також	гладкі	бетонні	
поверхні	обробити	ґрунтівками	
Siltek	Beton-contact	Е-106,	
Siltek	Contact	Silicat	ЕС-10	або	
Siltek	Contact	Silicon	ЕS-10;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■ для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суху	
суміш	Siltek	Т-90.	

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	до-
помогою	штукатурної	станції;

при нанесенні ручним способом: 
 ■ у	чисту	робочу	ємність	налити	
воду	з	розрахунку	0,3–0,32	л	
або	композицію	Siltek	Arm-mix	
Е-120	з	розрахунку	0,29–0,3	
л	на	1	кг	сухої	суміші	Siltek	
РМ-19;

 ■ 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
 ■ нанесення ручним способом: 
розчинову	суміш	наносять	на	
поверхню	за	допомогою	ковша,	
шпателя	та	напівтертка;

 ■ нанесення машинним спосо-
бом:	розчинову	суміш	наносять	
тримаючи	пістолет	розпилювач	
перпендикулярно	до	поверхні	
на	відстані	10–30	см.	Товщина	
шару	штукатурки	при	нанесенні	
залежить	від	швидкості	пере-
міщення	пістолета.	Розчинову	
суміш	наносять	горизонталь-
ними	смугами,	по	площині	ого-
роджувальної	конструкції,	а	при	
маяковому	методі	між	маяками.	

 ■ поверхні	рекомендується	ви-
рівнювати	за	один	шар,	за	не-
обхідності	нанести	додатковий	
шар	розчинової	суміші	там,	де	
його	недостатньо,	відразу	після	
твердіння	попереднього	(через	
3–4	години),	рекомендована	
товщина	одного	шару	штука-
турки	від	5	до	50	мм,	загальна	
товщина	не	повинна	перевищу-
вати	80	мм;	

 ■ при	нанесенні	кількох	шарів	
попередній	шар	частково	роз-
рівняти;

 ■ після	нанесення	верхнього	
шару	розрівняти	розчинову	
суміш	по	маяках	металевим	
правилом	не	пізніше,	ніж	через	
30	хвилин	після	нанесення	шту-
катурки	на	поверхню;	

 ■ при	відсутності	маяків	—	пе-
ревірити	відхилення	поверхні	
по	горизонталі	і	вертикалі	за	
допомогою	рівня,	шнура	або	
правила;

 ■ через	24	години	після	влашту-
вання	основного	шару	демон-
тувати	маяки,	за	їх	наявності,	

а	місця	демонтажу	заповнити	
тією	ж	розчиновою	сумішшю	та	
вирівняти;

 ■ до	шпаклювання	поверхні	при-
ступати	не	раніше,	ніж	через	
одну	добу*.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	по-
ліетиленовим	шаром	або	силос	
об’ємом	22	м³.

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

 ■ запобігати	швидкому	ви-
сиханню	(уникати	протягів,	
попадання	сонячних	променів,	
дії	нагрівальних	приладів),	при	
необхідності	—	зволожувати;

 ■ розчинова	суміш	у	змішувачі	
або	шлангу	не	повинна	зна-
ходитись	у	нерухомому	стані	
більше	40	хвилин;

 ■ 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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SILTEK РМ-20 ШТУКАТУРКА	ГІПСОВА	УНІВЕРСАЛЬНА

ЗАСТОСУВАННЯ
Для	вирівнювання	недеформівних	мінеральних	поверхонь	(стін	та	стель),	
шаром	до	30	мм,	всередині	сухих	житлових	та	цивільних	будівель,	перед	
шпаклюванням.	Ефективна	для	опорядження	віконних	відкосів.	Реко-
мендується	застосовувати	суху	суміш	Siltek	РМ-20	з	використанням	
композиції	Siltek	Arm-mix	Е-120	замість	води	для	ремонту	існуючих	по-
верхонь	і	заповнення	міжпанельних	швів	перед	нанесенням	основного	
шару	штукатурки.

ВЛАСТИВОСТІ
 ■ Паропроникна;
 ■ Стійка	до	сповзання;
 ■ Високопластична;
 ■ Ручного	та	машинного	нанесення.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівки: Е-100,	Е-106,	ES-10,	EC-10,	E-112;
Композиція: Arm-mix	E-120;
Клей для маяків: Т-90;
Шпаклівка: S-20.

WHITE

кг = л
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0,42– 
0,44 л

WHITE
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1 м2

≥ 11,5 кг

WHITE

кг = л
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1,5 год

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ  
НА МІШОК

ВИТРАТА СУХОЇ  
СУМІШІ ПРИ ТОВЩИНІ 
ШАРУ 10 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін	придатності	розчинової	суміші* не	менше	1,5	годин

Подальше	опорядження	гіпсовою	
шпаклівкою*

не	раніше,	ніж	через	24	години

Міцність	на	стиск	через	7	діб* не	менше	2,5	МПа

Паропроникність не	менше	0,2	мг/м·год·Па

Температура	експлуатації від	0	°С	до	+40	°С

Витрата	сухої	суміші	на	1	м2  
при	товщині	шару	10	мм

від	11,5	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
 ■ гіпс,	фракціоновані	заповнювачі,	
модифікуючі	добавки,	спучений	
перліт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
 ■ підготовлена	для	опорядження	
поверхня	повинна	бути	міцною	
та	однорідною	за	водопоглинан-
ням,	а	також	очищеною	від	пилу,	
бруду,	мастил	і	будь-яких	речо-
вин,	що	знижують	адгезію;

 ■ плісняву,	мікроорганізми	та	інші	
біологічні	утворення	необхідно	
механічно	видалити	на	глибину	
ураження,	поверхню	промити	
водою,	висушити	та	проґрунту-
вати	антисептичною	ґрунтівкою	
Siltek	Biostop	Е-112;

 ■ тріщини,	міжпанельні	шви	або	
пошкодження	глибиною	до	
15	мм	відремонтувати	з	допо-
могою	суміші	Siltek	PМ-20	та	
витримати	не	менше	4	годин.	
Для	покращення	контакту	з	по-
верхнею	рекомендується	дода-
вання	композиції	Siltek	Arm-mix	
Е-120	замість	води.	У	виняткових	
випадках,	коли	необхідно	відре-
монтувати	більш	глибокі	(мак-
симум	100	мм)	пошкодження,	
заповнення	провести	в	декілька	
шарів	з	використанням	лугостій-
кої	штукатурної	сітки,	витримую-
чи	кожен	шар	не	менше	4	годин;

 ■для	забезпечення	кращого	зче-
плення	штукатурки	з	поверхнею	
рекомендується	застосовувати	
ґрунтівки	ТМ	Siltek	відповідно	
до	призначення:	
 - цегляне	мурування	та	міцні	
цементно-піщані	поверхні	
обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Universal	E-100;

 - поверхні	з	ніздрюватого	бе-
тону,	а	також	гіпсові	та	гладкі	
бетонні	поверхні	обробити	
ґрунтівкою	Siltek	Beton-contact	
Е-106,	Siltek	Contact	Silicon	
ES-10;

 ■ проґрунтовані	поверхні	перед	
початком	нанесення	штукатурки	
витримати	не	менше	4	годин;

 ■для	кріплення	маяків	рекомен-
дується	використовувати	суміш	
Siltek	Т-90.

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	0,42–0,44	л	
або	композицію	Siltek	Arm-mix	
Е-120	з	розрахунку	0,41–0,42	л	
на	1	кг	сухої	суміші	Siltek	РМ-20;

 ■ поступово	додати	суху	суміш	і	
перемішати	низькообертовим	
міксером	до	отримання	пастопо-
дібної	маси	без	грудок;

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

ВИКОНАННЯ РОБІТ
 ■ при	ручному	нанесені	—	розчи-
нову	суміш	нанести,	накидаючи	
на	поверхню,	при	машинному	—	
за	допомогою	пістолету-роз-
пилювача,	тримаючи	його	
перпендикулярно	до	поверхні	
на	відстані	10–30	см,	при	цьому	
товщина	шару	залежить	від	
швидкості	переміщення	пісто-
лета	—	чим	швидкість	менша,	
тим	товщина	шару	більша,	і	
навпаки;

 ■ рекомендована	товщина	одного	
шару	штукатурки	від	5	до	20	мм;

 ■ поверхні	з	нерівністю	більше	
15	мм	вирівнювати	в	2–3	шари,	
при	цьому	наступний	шар	треба	
нанести	відразу	після	тужав-

лення	попереднього	приблизно	
через	3–4	години	(в	залежності	
від	водопоглинання	поверхні	
та	способу	нанесення),	дотри-
муючись	правила	«мокре	по	
мокрому»;

 ■машинним	способом	розчинову	
суміш	слід	наносити	горизон-
тальними	смугами	між	маяками,	
при	відсутності	маяків	довжина	
смуг	повинна	складати	50–70	см,	
кожну	попередню	смугу	на	
5–10	см	перекривати	наступною;

 ■ загальна	товщина	штукатурки	не	
повинна	перевищувати	30	мм;	

 ■ перед	нанесенням	наступного	
шару	на	попередньому,	частково	
розрівняному,	незатверділому	
шарі	зробити	насічки;

 ■ при	нанесенні	кількох	шарів	по-
передній	шар	не	розрівнювати;

 ■ після	нанесення	верхнього	шару	
розрівняти	розчинову	суміш	по	
маяках	металевим	правилом	
не	пізніше,	ніж	через	30	хвилин	
після	нанесення	штукатурки	
на	поверхню,	при	відсутності	
маяків	—	перевірити	відхилення	
поверхні	по	горизонталі	і	верти-
калі	за	допомогою	рівня,	шнура	
або	правила;

 ■ через	1,5–2	години	(в	залеж-
ності	від	поверхні,	температури	
та	товщини	шару)	остаточно	
вирівняти	поверхню,	зрізуючи	
зайвий	матеріал	ребром	довгого	
правила,	зволожити	і	загладити	
штукатурку	за	допомогою	мета-
левого	або	пластикового	шпате-
ля	та	обробити	кути;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	ро-
біт	закрити	повітряний	вентиль	
у	пістолеті	(подача	розчинової	
суміші	зупиниться);

 ■ розчинова	суміш	у	змішувачі	або	
шлангу	не	повинна	знаходитись	
у	нерухомому	стані	більше	15	
хвилин;

 ■ перед	закінченням	нанесення	
розчинової	суміші	перекрити	
подачу	сухої	суміші	у	змішувач,	
не	вимикаючи	при	цьому	насос,	і	
продовжувати	наносити	розчи-

нову	суміш,	поки	вона	повністю	
не	буде	видалена	зі	змішувача	
та	шлангів;

 ■ після	закінчення	або	зупинки	
робіт	агрегат	ретельно	вимити;

 ■для	отримання	ідеально	гладкої	
поверхні	на	штукатурку	Siltek	
РМ-20	нанести	фінішну	шпаклів-
ку	Siltek	S-20;

 ■для	твердіння	штукатурки	
забезпечити	провітрювання	та	
помірну	вентиляцію.	

УПАКОВКА
 ■ паперові	мішки	з	внутрішнім	по-
ліетиленовим	шаром	або	силос	
об’ємом	22	м³.

УВАГА
 ■металеві	елементи	конструкцій	
будівель,	які	піддаються	коро-
зії,	обробити	ґрунтівкою	Siltek	
Beton-contact	Е-106	не	пізніше,	
ніж	за	4–6	годин	до	нанесення	
штукатурки	Siltek	РМ-20;

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

 ■ запобігати	швидкому	висиханню	
(уникати	протягів,	попадання	
сонячних	променів,	дії	нагріваль-
них	приладів);

 ■ зберігати	в	непошкодженій	
упаковці,	на	піддонах,	в	сухому	
приміщенні	при	температурі	не	
вище	+40	°С	та	вологості	повітря	
не	вище	75	%.	Строк	придатно-
сті	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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