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Клейова суміш для комірчастого бетону
Властивості
- високопластична;
- паропроникна;
- водо- і морозостійка;
- тонкошарова;
- екологічно чиста. 
Опис продукції
Клейова суміш для блоків з легкого бетону.

Сфера застосування
Використовується в якості кладочного розчину для 
блоків з правильною геометрією з легкого бетону, не 
зменшуючи їх теплоізолюючих властивостей і не 
створює «містки холоду». 

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Основа повинна бути заздалегідь очищеною від пилу, бруду, 
масел, жирів, мастил, залишків старої фарби. Неміцні ділянки основи видалити. 
За високої температури та низької вологості рекомендовано зволожувати 
поверхню блоків перед муруванням.
Виконання робіт
Мішок сухої суміші 25 кг поступово додати в ємність з близько 5,75 - 7л чистої 
води (температура води від +15 °С до +20 °С), перемішати за допомогою 
будівельного міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і 
повторно перемішати. Час використання суміші після змішування з водою – 
близько 2 годин. Приготовлену розчинову суміш за допомогою кельми нанести 
на контактну поверхню блока шаром товщиною від 1 до 3 мм. (товщина 
залежить від типу та якості блоків) і розрівняти зубчатим шпателем. Величина 
зубців шпателя залежить від рівності поверхні блоків і може змінюватись від 4 
до 10 мм. Час від початку нанесення розчинової суміші на поверхню до 
укладання блоків не повинен перевищувати 10 хвилин. У процесі мурування 
блоки не потрібно сильно притискати до поверхні. За необхідності можливе 
коригування блоків протягом 3 хвилин. Забороняється використовувати  суміш, 
що втратила рухливість (випаровування води, часткове жужавіння, замерзання, 
тощо).
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Технічні характеристики 
Склад:

Крупність заповнювача: 
Витрата води:
Час використання суміші: 
Рухомість: 
Міцність на стиск через 28 діб: 
Міцність зчеплення з основою 
після витримування в повітряно-
сухих умовах: 
Морозостійкість:
Температура основи: 
Температура експлуатації: 
Теплопровідність:
Витрата на 1 мм товщини шару:

цементна суміш з мінеральними 
наповнювачами та органічними 
модифікаторами
не більше 0,63 мм.
5,75-7 л. води на 25 кг. сухої суміші 
не менше 120 хвилин
не менше 5 см.
не менше 5 МПа

не менше 0,2 МПа
50 циклів
від +10 оС до +25 оС
від -30 оС до +70 оС
не більше 0,35 Вт/м*К
від 1 кг/м2 до 1,5 кг/м2

Умови зберігання
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях.

Термін придатності
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 
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