ЗМІСТ
Клей для керамічної плитки для внутр. робіт Н-11

3

Клей для керамічної плитки для внутр. та зовн. робіт Н-12

4

Еластична клейова суміш
підвищеної адгезії з армуючими волокнами Н-13

5

Універсальна клейова суміш
з армуючими волокнами для пінополістиролу, мінераловати,
армуючої сітки, гіпсокартону, та всіх видів плитки Н-12У

6

Клейова суміш для кріплення
пінополістирольних плит з армуючими волокнами Н-10П

7

Суміш для кріплення та армування
пінополістирольних плит з армуючими волокнами Н-12П

8

мінераловатних плит з армуючими волокнами Н-12М

9

Декоративна штукатурна суміш «КОРОЇД» Н-31Б

10

Декоративна штукатурна суміш «БАРАШЕК» Н-31М

11

Штукатурна суміш для зовн. та внутр. робіт Н-31

12

Фасадна шпаклювальна суміш
з армуючими волокнами для зовнішніх та внутрішніх робіт Н-44

13

Суміш для кладки цегли, бетонних блоків, каменю Н-50

14

Кладочна суміш для клінкера Н-55

15

Кладочна суміш для газо- та пінобетонних блоків Н-53

16

Стартова суміш для підлоги від 15 до 80 мм Н-61

17

Самовирівнююча суміш для підлоги Н-62

18

Гідроізоляційна суміш

2

для басейнів, фундаментів, резервуарів, терас Н-71

19

Клейова суміш для кріплення термостійка Н-170

20

Термостійка суміш для кладки МП-18

21

Суха гіпсова штукатурна суміш Н-31С

22

Суха гіпсова шпаклювальна суміш Н-42

23

Суміш для затирання швів Н-22

24

Гідрофобізатор для мінеральних поверхонь Н-17

25

Антисептик для деревини Н-14
Антисептик для мінеральних поверхонь Н-15

26
27

Грунтовка акрилова глибокого проникнення Н-505

28

Грунтовка акрилова Н-500

29

Концентрат (основа) грунтовок 1:6 Н-39

30

Грунтовка адгезійна з кварцовим піском Н-100

31

Система зовнішньої теплоізоляції будівель від ТМ «Новапласт»

32
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Н-11
Н-11
КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
для внутрішніх робіт

 вологостійкий
 має добру адгезію
 економічний
 екологічно чистий
 зручний у застосуванні
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Клейова суміш застосовується для облицювання керамічною плиткою
(розміром не більше ніж 30x30 см) основ, що не піддаються деформаціям: стін
і підлог цегляних, шлакоблочних, монолітних та збірних конструкцій з бетону,
які експлуатуються всередині будівель у звичайних умовах.
Використовується всередині будинків та споруд.

Упаковка: 5кг., 25 кг.

СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.

Максимальна товщина шару: 10 мм.
Час можливого технологічного пересування: не раніше 48 годин.
Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.

ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати.
Рекомендується періодично в процесі роботи розмішувати розчин для
отримання однорідної маси.

ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87. Очистити поверхню від бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та
інших речовин, що зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи
видалити. Суміш не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні нерівності
поверхні попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю «Новапласт Н11». Поверхню основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-500». Основи з
надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо зволожувати.
Розчин клейової суміші наносити тонким шаром на підготовлену міцну
поверхню за допомогою зубчастого шпателя (розмір зубців від 5 до 10 мм),
після чого плитку притискають до основи. Пересувати оздоблювальні
елементи з метою корекції дозволяється протягом 10—20 хвилин, залежно від
водопоглинаючої здатності основи.
Розшивку швів проводять не раніше, ніж через дві доби після укладки плит
(ширина шва не менше, ніж 2 мм).
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Розмір сторони
зубця (зубчастого
шпателя), мм

Витрати,
кг/м2

3

2

від 5х5 до 10х10

4

2,6

від 10х10 до 20х20

6

3,9

від 20х20 до 30х30

8

5,3

Плитка, см
менше 5х5

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,18-0,20 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
Відкритий час: не менше 10 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах:
не менше 0,5 МПа.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-12
КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
для внутрішніх та зовнішніх робіт

 вологостійкий
 має добру адгезію
 економічний
 екологічно чистий
 зручний у застосуванні  морозостійкий
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Клейова суміш застосовується для облицювання керамічною плиткою
(розміром не більше ніж 30x30 см) з природного і штучного каменю основ, що
не підлягають деформаціям: стін і підлог цегляних, шлакоблочних, монолітних
та збірних конструкцій з бетону, які експлуатуються всередині і зовні будівель в
умовах підвищеної вологості.

Упаковка: 5кг., 25 кг.

СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.

Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С.
Морозостійкість: 50 циклів.

ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.

ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87. Очистити поверхню від бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та
інших речовин, що зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи
видалити. Суміш не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні нерівності
поверхні попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю «Новапласт Н12». Поверхні основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-505». Основи з
надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо зволожувати.
Розчин клейової суміші наносити тонким шаром на підготовлену міцну
поверхню за допомогою зубчастого шпателя (розмір зубців від 5 до 10 мм),
після чого плитку притискають до основи. Пересувати оздоблювальні
елементи з метою корекції дозволяється протягом 10 хвилин.
Розшивку швів проводять не раніше, ніж через дві доби після укладки плит
(ширина шва не менше, ніж 2 мм).
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,18-0,20 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
Відкритий час: не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах:
не менше 0,8 МПа.
Максимальна товщина шару: 10 мм.
Час можливого технологічного пересування: не раніше 48 годин.
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ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Плитка, см
менше 5х5

Розмір сторони
зубця (зубчастого
шпателя), мм

Витрати,
кг/м2

3

2

від 5х5 до 10х10

4

2,6

від 10х10 до 20х20

6

3,9

від 20х20 до 30х30

8

5,3

Н-13
ЕЛАСТИЧНА КЛЕЙОВА СУМІШ
підвищеної адгезії з армуючими волокнами

 морозостійка  вологостійка
 еластична
 економічна
 має добру адгезію
 екологічно чиста
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш призначена для облицювання керамічною плиткою з природних та
штучних матеріалів (клінкер, мозаїки, скла), крім плиток із мармуру.
Застосовується для облицювання: термоізоляційними (мінераловатними,
базальтоволокнистими, скловолокнистими, пінополістирольними) плитами
стін; підлог, що обігріваються; печей та камінів; басейнів та резервуарів; терас
та балконів; цоколів; східців; поверхонь зі старою плиткою, тобто «плитка на
плитку», за винятком облицювання по глазурованій плитці.
Характеризується високою адгезією та еластичністю. Економічно виправдане
застосування в самих жорстких умовах експлуатації: постійна зміна вологотемпературного режиму, динамічних навантажень.
Використовується як зовні, так і всередині будинків та споруд.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників. Армуючі волокна.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати.
Рекомендується періодично в процесі роботи розмішувати розчин для
отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87.
Очистити поверхню від бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та інших речовин, що
зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи видалити. Суміш
не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні нерівності поверхні
попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю «Новапласт Н-13».
Поверхню основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-505». Основи з
надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо зволожувати.
Розчин клейової суміші наносити тонким шаром на підготовлену міцну
поверхню за допомогою зубчастого шпателя (розмір зубців від 5 до 10 мм),
після чого плитку притискають до основи. Пересувати оздоблювальні
елементи з метою корекції дозволяється протягом 10—20 хвилин залежно від
водопоглинаючої здатності основи.
Розшивку швів проводять не раніше ніж через дві доби після укладки плит
(ширина шва не менше ніж 2 мм).
Поверхні з підігрівом, на яких виконувались облицювальні роботи,
використовувати через 15 діб після розшивки швів.
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.

Упаковка: 5; 15; 25 кг.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,18-0,22 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 120 хвилин.
Температурний інтервал експлуатації: від -50°С до +90°С (через 28 діб).
Час коригування: не менше 10 хв.
Відкритий час: не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 1,0 МПа.
Максимальна товщина шару: 10 мм.
Час можливого технологічного пересування: не раніше 48 годин.
Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.
Морозостійкість: 50 циклів.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах —12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

Розмір сторони
зубця (зубчастого
шпателя), мм

Витрати,
кг/м2

3

1,8

від 5х5 до 10х10

4

2,5

від 10х10 до 20х20

6

3,7

від 20х20 до 30х30

8

4,5

від 30х30 до 60х60

10

4,5-7

Плитка, см
менше 5х5

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-12У
УНІВЕРСАЛЬНА КЛЕЙОВА СУМІШ
з армуючими волокнами для пінополістиролу, мінераловати,
армуючої сітки, гіпсокартону, та всіх видів плитки

 вологостійка
 економічна
 зручна у застосуванні

 має добру адгезію
 екологічно чиста
 морозостійка

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Клейова суміш застосовується для облицювання керамічною плиткою
(розміром не більше ніж 30x30 см) з природного і штучного каменю основ, що
не підлягають деформаціям: стін і підлог цегляних, шлакоблочних, монолітних
та збірних конструкцій з бетону, які експлуатуються всередині і зовні будівель в
умовах підвищеної вологості.

Упаковка: 20кг., 25 кг.

СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.

Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С.
Морозостійкість: 50 циклів.

ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.

ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87. Очистити поверхню від бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та
інших речовин, що зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи
видалити. Суміш не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні нерівності
поверхні попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю «Новапласт Н12». Поверхні основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-505». Основи з
надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо зволожувати.
Розчин клейової суміші наносити тонким шаром на підготовлену міцну
поверхню за допомогою зубчастого шпателя (розмір зубців від 5 до 10 мм),
після чого плитку притискають до основи. Пересувати оздоблювальні
елементи з метою корекції дозволяється протягом 10 хвилин.
Розшивку швів проводять не раніше, ніж через дві доби після укладки плит
(ширина шва не менше, ніж 2 мм).
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,18-0,20 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5°С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
Відкритий час: не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах:
не менше 0,8 МПа.
Максимальна товщина шару: 10 мм.
Час можливого технологічного пересування: не раніше 48 годин.

6

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Плитка, см
менше 5х5

Розмір сторони
зубця (зубчастого
шпателя), мм

Витрати,
кг/м2

3

2

від 5х5 до 10х10

4

2,6

від 10х10 до 20х20

6

3,9

від 20х20 до 30х30

8

5,3

Н-10П
КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
пінополістирольних плит з армуючими волокнами

 морозостійка
 вологостійка
 висока адгезія

 економічна
 екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш призначена для кріплення пінополістирольних плит при улаштуванні
систем теплоізоляції цегляних, бетонних, шлакоблочних, піногазобетонних
конструкцій зовні та всередині будівель і споруд.
СКЛАД:
Основне в’яжуче – цемент М-500. Наповнювач – пісок кварцовий (збагачений).
Спеціальні домішки провідних виробників. Армуючі волокна.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15…+20˚С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНіП 3.04.01-87. Очистити поверхню від бруду, жиру, пилу, пару, фарби, вапна
та інших речовин, що зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні
основи видалити. Суміш не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні
нерівності поверхні попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю
«Новапласт Н-10П». Поверхню основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н505». Основи з надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо
зволожувати.
Залежно від стану поверхні фасаду вибирають такі способи наклеювання
пінополістирольних плит:
- суцільний: поверхня стіни має нерівності до 3мм, розчинна суміш наноситься
по всій поверхні плити зубчастим шпателем з розміром зуба 10*10 мм. Після
нанесення розчинної суміші плиту необхідно відразу встановити в
проектоване положення та притиснути. Зусилля при притисненні повинно бути
таким, щоб на 40℅ розчинна суміш розподілилася між основою і плитою.
Плити необхідно приклеювати впритул одна до одної в одній площині в
шаховому порядку, не допускаючи збігів вертикальних швів. Ширина шва не
повинна перевищувати 2 мм;
- смуговий: поверхня стіни має нерівності до 5 мм, розчинна суміш наноситься
на поверхню пінополістирольної плити у вигляді смуг на відстані 20 мм від
краю по всьому периметру плити, а потім посередині. Смуги по периметру
повинні мати розриви, щоб при приклеюванні плит не утворилися повітряні
пробки;
- маячковий: поверхня стіни має нерівності до 15 мм, розчинна суміш
наноситься на поверхню плити на відстані 20 мм від краю по всьому периметру
плити у вигляді смуг шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині плити
у вигляді маячків з розрахунку 5-8 шт. діаметром близько 100 мм і висотою 20
мм на плиту розміром 0,5*1,0 м. Смуги по периметру повинні мати розриви. По
закінченню 3-4 діб після приклеювання пінополістирольних плит слід
приступати до додаткового механічного кріплення плит фасадними
дюбелями. Дюбеля встановлюють у місцях перетину швів і додатково на
поверхні плит. При улаштуванні захисного шару використовують суміш для
кріплення та армування «Новапласт Н-12П».Розчинну суміш наносять тонким

Упаковка: 25 кг.
шаром до 2 мм на поверхню пінополістирольних плит. Потім на неї
укладається армуюча сітка та розгладжується. По сітці наноситься
другий шар розчинної суміші «Новапласт Н-12П» товщиною 2-3 мм. У
період висихання і тужавлення розчинної суміші її необхідно оберігати
від прямих сонячних променів і дії негативних температур, а під час
виконання робіт виключити потрапляння опадів. Під час виконання
робіт керуватись діючими нормативними документами про
застосування матеріалу.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий
Пропорція змішування: 0,18-0,22 л води на 1 кг суміші
Температура основи: від +5˚С до +30˚С
Термін придатності розчину: не менше 120 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 0,5 МПа
Максимальна товщина шару: 10 мм.
Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.*
Температура експлуатації: від -50˚С до +70˚С.
*витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки виконання.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20˚С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60℅. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев’яних
піддонах – 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами. Суміш
містить цемент, який при з’єднанні з водою утворює луг. Тому під час
роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на шкіру
або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-12П
СУМІШ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТА АРМУВАННЯ
пінополістирольних плит з армуючими волокнами

 вологостійка
 економічна
 зручна у застосуванні

 має добру адгезію
 екологічно чиста
 морозостійка

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш призначена для кріплення пінополістирольних плит та подальшого
виготовлення захисного армуючого шару на горизонтальних та вертикальних
поверхнях зовні та всередині будівель і споруд.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників. Армуючі волокна.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20°С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87.
Очистити поверхню від бруду, жиру, пилу, фарби, вапна та інших речовин, що
зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи видалити. Суміш
не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні нерівності поверхні
попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю «Новапласт Н-12П».
Поверхню основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-505». Основи з
надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо зволожувати.
Залежно від стану поверхні фасаду вибирають такі способи наклеювання
пінополістирольних плит:
• суцільний — поверхня стіни має нерівності до 3 мм, розчинна суміш
наноситься по всій поверхні плити зубчастим шпателем з розміром зуба 10x10
мм. Після нанесення розчинної суміші, плиту необхідно відразу встановити в
проектоване положення та притиснути. Зусилля при притисненні повинно бути
таким, щоб на 40% розчинна суміш розподілилася між основою і плитою.
Плити необхідно приклеювати впритул одна до одної в одній площині в
шаховому порядку, не допускаючи збігів вертикальних швів. Ширина шва не
повинна перевищувати 2 мм;
• смуговий — поверхня стіни має нерівності до 5 мм, розчинна суміш
наноситься на поверхню пінополістирольної плити у вигляді смуг на відстані 20
мм від краю по всьому периметру плити, а потім посередині. Смуги по
периметру повинні мати розриви, щоб при приклеюванні плит не утворилися
повітряні пробки;
• маячковий — поверхня стіни має нерівності до 15 мм, розчинна суміш
наноситься на поверхню плити на відстані 20 мм від краю по всьому периметру
плити у вигляді смуг шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині плити
у вигляді маячків з розрахунку 5-8 шт. діаметром близько 100 мм і висотою 20
мм на плиту розміром 0,5x1,0 м. Смуги по периметру повинні мати розриви.
По закінченню 3-4 діб після приклеювання пінополістирольних плит слід
приступати до додаткового механічного кріплення плит фасадними
дюбелями. Дюбеля встановлюють у місцях перетину швів і додатково на
поверхні плит.
При улаштуванні захисного шару розчинну суміш наносять тонким шаром до 2
мм на поверхню пінополістирольних плит. Потім на неї укладається армуюча
сітка та розгладжується. По сітці наноситься другий шар розчинної суміші
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Упаковка: 25 кг.
«Новапласт Н-12П» товщиною 2-3 мм. В нормальних умовах до
нанесення декоративного захисного покриття слід приступати після
закінчення 3-4 діб після влаштування армуючого захисного шару.
Захисний армуючий шар заґрунтувати адгезійною ґрунтовкою
«Новапласт Н-100».
У період висихання і тужавлення розчинної суміші її необхідно
оберігати від прямих сонячних променів і дії негативних температур, а
під час виконання робіт виключити потрапляння опадів. Під час
виконання робіт керуватись діючими нормативними документами про
застосування матеріалу.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,18-0,22 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5°С до +30°С.
Термін придатності розчину: не менше 120 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 0,5 МПа.
Максимальна товщина шару: 10 мм.
Час можливого технологічного пересування: не раніше 48 годин.
Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.*
Температура експлуатації: від -50°С до +70°С.
* витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки
виконання.
Всі вищезазначені рекомендації ефективні при температурі +20°С і
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах технологічні
параметри застосування можуть змінитися.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Н-12М
СУМІШ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
ТА АРМУВАННЯ
мінераловатних плит з армуючими волокнами

 морозостійка
 висока адгезія
 екологічно чиста

 вологостійка
 економічна

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш призначена для кріплення мінераловатних плит та подальшого
виготовлення захисного армуючого шару при улаштуванні систем
теплоізоляції цегляних, бетонних, шлакоблочних, піногазобетонних
конструкцій зовні та всередині будівель і споруд.
СКЛАД:
Основне в’яжуче – цемент М-500. Наповнювач – пісок кварцовий (збагачений).
Спеціальні домішки провідних виробників. Армуючі волокна.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15…+20˚С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНіП 3.04.01-87.
Очистити поверхню від бруду, жиру, пилу, пару, фарби, вапна та інших речовин,
що зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи видалити.
Суміш не застосовувати на глиняних поверхнях. Значні нерівності поверхні
попередньо (за добу) вирівняти клейовою сумішшю «Новапласт Н-10П».
Поверхню основи обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-505».Основи з
надмірною гігроскопічністю необхідно попередньо зволожувати.
Розчинна суміш наноситься по всій поверхні плити зубчастим шпателем з
розміром зуба 10*10 мм. Після нанесення розчинної суміші плиту необхідно
відразу встановити в проектоване положення та притиснути. Зусилля при
притисненні повинно бути таким, щоб на 40℅ розчинна суміш розподілилася
між основою і плитою. Плити необхідно приклеювати впритул одна до одної в
одній площині в шаховому порядку, не допускаючи збігів вертикальних швів.
Ширина шва не повинна перевищувати 2 мм;
По закінченню 3-4 діб після приклеювання мінераловатних плит слід
приступати до додаткового механічного кріплення плит фасадними
дюбелями. Дюбеля встановлюють у місцях перетину швів і додатково на
поверхні плит.
При улаштуванні захисного шару розчинну суміш наносять тонким шаром до 2
мм на поверхню мінераловатних плит. Потім на неї укладається армуюча сітка
та розгладжується. По сітці наноситься другий шар розчинної суміші
«Новапласт Н-12П» товщиною 2-3 мм. В нормальних умовах до нанесення
декоративного захисту покриття слід приступати після закінчення 3-4 діб після
влаштування армуючого захисного шару. Захисний армуючий шар
заґрунтувати адгезійною ґрунтовкою «Новапласт Н-100».
У період висихання і тужавлення розчинної суміші її необхідно оберігати від
прямих сонячних променів і дії негативних температур, а під час виконання
робіт виключити потрапляння опадів. Під час виконання робіт керуватись
діючими нормативними документами про застосування матеріалу.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.

Упаковка: 25 кг.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком
Пропорція змішування: 0,18-0,22 л води на 1 кг суміші
Температура основи: від +5˚С до +30˚С
Термін придатності розчину: не менше 120 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 0,5 МПа
Максимальна товщина шару: 10 мм.
Час можливого технологічного пересування: не раніше 48 годин.
Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,3 кг/м2.*
Температура експлуатації: від -50˚С до +70˚С.
*витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки виконання.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20˚С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60℅. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев’яних
піддонах – 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з’єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-31Б
ШТУКАТУРНА СУМІШ «КОРОЇД»
для зовнішніх та внутрішніх робіт, зерно: 2,5; 3,2мм

 вологостійка
 морозостійка
 паропроникна

 пожежобезпечна
 екологічно чиста
 з армуючими волокнами

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Штукатурна суміш призначена для ручного тонкошарового оздоблення
поверхонь зовні та всередині будівель та споруд.
Суміш використовується в безшовних системах утеплення, виконаних на
основі пінополістиролу чи мінеральної вати, та на підготовлених рівних
мінеральних поверхнях (бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки,
гіпсокартонні плити). Суміш призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент білий. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників. Армуючі волокна.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати.
Рекомендується періодично в процесі роботи розмішувати розчин для
отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87. Очистити поверхню від крихкої штукатурки, старих основ,
бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію
суміші до основи. Здуті, неміцні основи видалити. Суміш не застосовувати на
глиняних поверхнях. Поверхні, які інтенсивно поглинають вологу, перед
опорядженням необхідно заґрунтувати ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Штукатурку наносять на мінеральні поверхні (бетон, цементні та цементновапняні штукатурки, гіпсокартонні плити) не раніше ніж через три-чотири тижні
після їх улаштування.
Приготовлений штукатурний розчин наноситься на підготовлену основу
тонким (товщиною шару фактурного зерна) рівномірним шаром гладкою
терткою з нержавіючої сталі. Необхідну структуру штукатурного покриття
отримують шляхом затирання накладеної штукатурки за допомогою пласкої
пластикової терки.
Затирання виконують по вертикалі і по горизонталі, круговими або
хрестоподібними рухами, в залежності від бажаної фактури, рівномірно по всій
поверхні.
Роботи на одній поверхні слід виконувати без перерв.
Не слід укладати штукатурку на поверхні, які під час виконання робіт
обігріваються, на які потрапляє пряме сонячне проміння, а також виконувати
опорядження під час дощу та вітру.
Після штукатурки поверхню оберігати від опадів (дощу), швидкого висихання
та прямих сонячних променів протягом трьох діб. З цією метою будівельні
риштування вкривають сіткою або фольгою.
Період висихання нової виконаної штукатурки перед фарбуванням акриловою
фарбою для зовнішніх робіт становить 7 діб.
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.
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Упаковка: 25 кг.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: білий.
Пропорція змішування: 0,16-0,26 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 0,5 МПа.
Витрати сухої суміші: від 2,0 -3,5 кг/м2 *
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С.
Паропроникність: не менше 0,05 мг/м • год • Па.
* витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки виконання.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20 °С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Н-31М
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРНА СУМІШ
«БАРАШЕК»
для зовнішніх та внутрішніх робіт, зерно: 2 мм






морозостійка
вологостійка
економічна
екологічно чиста

 паропроникна
 стійка до атмосферних впливів
 легко наноситься на поверхню

ПРИЗНАЧЕННЯ
Штукатурна суміш Новапласт Н-31М призначена для декоративного
тонкошарового оздоблення всередині і зовні будинків бетонних, цегельних,
оштукатуренних основ, гіпсокартонних плит, а також у системі утеплення
будинків з метою отримання «камінцевої» фактури.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед
застосуванням штукатурки основа очищується від пилу, бруду, фарб, напливів,
масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи.
Міцні і щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, цегла, бетон,
гіпсові плити («вік»- не менше 28 діб) перед нанесенням штукатурки
попередньо оброблюються контактною грунтовкою Новапласт Н-100. Неміцні
основи, а також основи з надмірною гігроскопічністю попередньо необхідно
загрунтувати грунтовкою «Новапласт Н-505», а через 4 години нанести шар
контактної грунтовки «Новапласт Н-100».
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш розчинити чистою водою (температура води +15° С до +20° С) 0,170,19 л води на 1 кг сухої суміші і перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообиртового дриля з насадкою. Потім розчинну
суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати.
Використання розчинної суміші можливо протягом 90 хвилин. Рекомендується
наносити штукатурку на основу використовуючи шпатель, тертку з
нержавіючої сталі. Штукатурка наноситься на основу товщиною 3-5 мм. Потім
формується товщина шару покриття, при цьому інструмент необхідно тримати
під кутом 50° до оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинну суміш.
Після цього в момент початкового схоплювання необхідно за допомогою
чистої сталевої або пластикової тертки почати затирання (вигладжування)
поверхні. В залежності від часу витримки штукатурки, інтенсивності і напрямку
руху тертки можна отримати різні «камінцеві» фактури.
Під час роботи не можна застосувати іржавіючий інструмент та посуд. Залишки
розчинної суміші видаляються за допомогою води. Затверділий розчин можна
видалити механічним шляхом.
Штукатурну суміш не рекомендується застосовувати для обробки цоколя і не
можна змішувати з іншими матеріалами (фарби, штукатурки та ін.)
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до +30 ° С. Всі
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20 °С і відносній
вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркованія, схоплювання і
твердіння суміші розчину може змінитися.
Штукатурна суміш містить цемент і в момент гідратації настає лужна реакція,
тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання розчинової
суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до
лікаря.
Роботи на одній поверхні варто виконувати беззупинно. При виконанні
зовнішніх робіт слід уникати нанесення штукатурки на сильно обігріваємій
поверхні, наприклад, поверхні, що знаходяться безпосередньо під впливом
прямих сонячних променів.
Свіжу штукатурку необхідно протягом 3 днів захищати від дощових опадів, а

Упаковка: 25 кг.
також від надмірного пересихання і негативних температур. З цією
метою будівельні ліси неохідно прикрити сіткою або фольгою. У разі
використання матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому технічному
описі, слід самостійно провести пробні випробування або звернутися
за порадою до виробника.
ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях 12 місяців від
дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімерцементна суміш з мінеральними наповнювачами та
модифікаторами
Витрата води для приготування розчинової суміші: 5,0-5,6 л води на
25кг
Час використання розчинової суміші: не менше 60 хвилин
Температура основи при застосуванні розчинної суміші:
від +5 °С до +30 ° С
Адгезія (міцність зчеплення) не менше 0,5 Мпа
Паропроникність: не менше 0,05 мг/м · год · Па
Витрата розчинної суміші близько 3 кг/м2
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20 °С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-31
ШТУКАТУРНА СУМІШ (сіра)
для зовнішніх та внутрішніх робіт





пластична
паропроникна
морозостійка




пожежобезпечна
екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш призначена для вирівнювання та підготовки бетонних, цегляних,
цементно-піщаних, цементно-вапняних основ під опорядження, як всередині
так і зовні будинку, завтовшки до 20 мм, які захищені від зволоження.
Оштукатурена поверхня є основою для гіпсових шпаклівок, декоративних
штукатурок та ін.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент сірий, вапно гідратне. Наповнювач — пісок
кварцовий (збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87.
Очистити поверхню від крихкої штукатурки, старих основ, бруду, пилу, жиру,
фарби, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію суміші до основи. Здуті,
неміцні основи видалити. Суміш не застосовувати на глиняних поверхнях.
Поверхні, які інтенсивно поглинають вологу, перед опорядженням необхідно
заґрунтувати ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Штукатурку наносять на мінеральні поверхні (бетон, цементні та цементновапняні штукатурки) не раніше, ніж через три-чотири тижні після їх
улаштування.
Розчинну суміш наносять на поверхню шляхом накидання кельмою або
будівельним ковшем з подальшим вирівнюванням рейкою і затиранням
пластмасовою або дерев'яною терткою. Штукатурну суміш наносять в декілька
шарів методом «вологе на вологе». Товщина кожного шару повинна бути 5-8
мм (загальна товщина штукатурки до 20 мм). За необхідності можливо
використовувати армуючі елементи (склотканину або металеву сітку).
Не слід укладати штукатурку на поверхні, які під час виконання робіт
обігріваються, на які потрапляє пряме сонячне проміння, а також виконувати
опорядження під час дощу та вітру.
Після штукатурки поверхню оберігати від опадів (дощу), швидкого висихання
та прямого сонячного проміння протягом трьох діб. З цією метою будівельні
риштування вкривають сіткою або фольгою.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
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Упаковка: 25 кг.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий.
Пропорція змішування: 0,16-0,25 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 0,3 МПа.
Морозостійкість: не менше 50 циклів.
Витрати сухої суміші: 1,6-2,0кг/м2. *
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С.
Паропроникність: не менше 0,05 мг/м.год.Па
* витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки виконання.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з сумішшю дотримуватись правил з техніки
безпеки під час роботи
з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Н-31С
ШТУКАТУРНА СУМІШ «КОРОЇД» (світло-сіра)
для зовнішніх та внутрішніх робіт, зерно: 2,5мм

 вологостійка
 морозостійка
 паропроникна

 пожежобезпечна
 екологічно чиста
 з армуючими волокнами

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Штукатурна суміш призначена для ручного тонкошарового оздоблення
поверхонь зовні та всередині будівель та споруд.
Суміш використовується в безшовних системах утеплення, виконаних на
основі пінополістиролу чи мінеральної вати та на підготовлених рівних
мінеральних поверхнях (бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки,
гіпсокартонні плити). Суміш призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Упаковка: 25 кг.

СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент білий та сірий. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників. Армуючі волокна.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.

ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: світло-сірий.
Пропорція змішування: 0,20-0,24 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих
умовах: не менше 0,5 МПа.
Витрати сухої суміші: від 2,0 -3,5 кг/м2.*
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С.
Паропроникність: не менше 0,05 мг/м • год • Па.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87. Очистити поверхню від крихкої штукатурки, старих основ,
бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію
суміші до основи. Здуті, неміцні основи видалити. Суміш не застосовувати на
глиняних поверхнях. Поверхні, які інтенсивно поглинають вологу, перед
опорядженням необхідно заґрунтувати ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Штукатурку наносять на мінеральні поверхні (бетон, цементні та цементновапняні штукатурки, гіпсокартонні плити) не раніше ніж через три-чотири
тижня після їх улаштування.
Приготовлений штукатурний розчин наноситься на підготовлену основу
тонким рівномірним шаром (товщиною шару фактурного зерна), гладкою
терткою з нержавіючої сталі. Необхідну структуру штукатурного покриття
отримують шляхом затирання накладеної штукатурки за допомогою пласкої
пластикової терки.
Затирання виконують по вертикалі і по горизонталі круговими або
хрестоподібними рухами, в залежності від бажаної фактури, рівномірно по всій
поверхні.
Роботи на одній поверхні слід виконувати без перерв.
Не слід укладати штукатурку на поверхні, які під час виконання робіт
обігріваються, на які потрапляє пряме сонячне проміння, а також виконувати
опорядження під час дощу та вітру.
Після нанесення штукатурки поверхню необхідно оберігати від опадів (дощу),
швидкого висихання та прямих сонячних променів протягом трьох діб. З цією
метою будівельні риштування вкривають сіткою або фольгою.
Період висихання нової виконаної штукатурки перед фарбуванням акриловою
фарбою для зовнішніх робіт становить 7 діб.
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

* витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки виконання.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Н-44
ФАСАДНА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ
з армуючими волокнами для зовнішніх
та внутрішніх робіт






зручна у застосуванні
еластична
має добру адгезію
морозостійка






вологостійка
економічна
екологічно чиста
паропроникна

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш призначена для високоякісної підготовки бетонних, цегляних,
оштукатурених поверхонь всередині і зовні будівель під оздоблення
товщиною шару до 3 мм. При виконанні робіт спеціальним структурним
валиком шпаклювальну суміш «Новапласт Н-44» можна використовувати як
фактурну штукатурку.

Упаковка: 5кг., 15 кг.

СКЛАД:
Основне в'яжуче - цемент білий. Наповнювач - пісок кварцовий. Спеціальні
домішки провідних виробників. Армуючі мікроволокна.

Морозостійкість: не менше 75 циклів.
Витрати сухої суміші: 1,0 кг/м2 при товщині шару 1 мм.
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати.
Рекомендується періодично в процесі роботи розмішувати розчин для
отримання однорідної маси.

* витрати суміші залежать від нерівності поверхні та техніки виконання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87.
Очистити поверхню від крихкої штукатурки, старих основ, бруду, пилу, жиру,
фарби, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію суміші до основи.
Видалити здуті та неміцні основи. Суміш не застосовувати на глиняних
поверхнях. Поверхні, які інтенсивно поглинають вологу, перед опорядженням
необхідно зволожити 2-3 рази. Перед нанесенням шпаклювальної суміші
поверхню обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-505» та витримати 4-5 годин.
Нанести суміш на підготовлену основу у кілька шарів, кількість яких залежить
від глибини нерівності поверхні.
Обробку поверхні після шпаклювання починають через одну — три доби в
залежності від температури навколишнього середовища.
Не рекомендується виконувати роботи з шпаклювальною сумішшю при
протягах та прямому сонячному промінні.
Після шпаклювання поверхню оберігати від опадів (дощу), швидкого
висихання та прямих сонячних променів протягом трьох діб.
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.

Всі вищезазначені рекомендації ефективні при температурі +20 °С і
відносній вологості повітря 60%. В інших умовах технологічні
параметри застосування можуть змінитися.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах —12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Підчас ведення робіт з сумішшю дотримуватись правил з техніки
безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: білий.
Пропорція змішування: 0,3-0,42 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 30 хвилин.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах:
не менше 0,3 МПа.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-50
СУМІШ ДЛЯ КЛАДКИ
цегла, бетонні блоки, камінь




морозостійка
економічна
вологостійка




зручна у використанні
екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш «Новапласт Н-50» призначена для зведення стін фасадів та перегородок
із цегли, а також для кладки бетонних блоків та каменю всередині і зовні
будівель.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог СНІП 3.0401-87 та
ДБН В 26-22-2001.
Основа повинна бути рівною (без руйнувань), міцною, очищеною від бруду,
пилу, жиру, фарби, мастил, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію
суміші до основи.
Поверхні з підвищеним водопоглиненням зволожити.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15 ... +20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних до появи однорідної маси (без грудок)
за допомогою низькообертового дриля та спеціальної насадки. Витримати 5
хвилин та знову перемішати.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Готовий розчин наносять рівномірно на поверхню (вертикальну та
горизонтальну) за допомогою кельми чи сталевого шпателя та розрівнюють
зубчастим шпателем (розмір зубців до 10 мм), після чого блок вирівнюється та
притискається. Роботи необхідно виконувати в сухих умовах при температурі
повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості 60%. При температурі +20 °С та
відносній вологості 60% досягається найкращий результат. Від характеру
основи, температури та відносної вологості повітря, залежить час твердіння
суміші, і складає щонайменше 24 години. Кладку слід захищати від дії вологи,
опадів, сильного вітру, протягів, прямого сонячного проміння, тощо — як під
час проведення робіт, так і після їх закінчення протягом 7 діб.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
Технічні дані:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,14... 0,16 л води на 1 кг сухої суміші.
Товщина шару: 10 мм.
Термін придатності (час використання) готового розчину: не менше 90 хвилин.
Витрати: приблизно 15,5 кг на 1 м2 при товщині 10 мм.
Міцність зчеплення з основою: не менше 0,2 МПа.
Час твердіння розчину: мінімум 24 години.
Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С.
Температура основи: від +5°С до +30°С.
Морозостійкість: 25-75 циклів.
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Упаковка: 25 кг.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт дотримуватись правил з техніки безпеки під час
роботи з будівельними матеріалами. Суміш містить цемент, який при
з'єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру
та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі терміново
необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за
допомогою до лікаря.

Н-55
КЛАДОЧНА СУМІШ для КЛІНКЕРА
для зовнішніх та внутрішніх робіт





морозостійка
економічна
вологостійка




зручна у використанні
екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Кладочна суміш для клінкера кольорова «Новапласт Н-55» призначена для
зведення лицьових фасадів з клінкерної цегли. Може застосовуватися для
укладання силікатної і керамічної цегли, керамічного блоку і каменю, бетонних
блоків та бутового каменю, а також для мурування стін фундаментів і підвалів в
середині і зовні будівель.
СКЛАД:
Основне в’яжуче-цемент
Наповнювач- пісок кварцовий (збагачений)
Спеціальні модифікуючі домішкі «Waker» (Німеччина) та інших провідних
виробників.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог СНІП 3.04.01-87 та
ДБН В 26-22-2001
Основа повинна бути рівною (без руйнувань), міцною, очищеною від бруду,
пилу, жиру, фарби, мастил, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію
суміші до основи
Поверхні з підвищеним водопоглинанням, зволожити.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20°С) відповідно
до пропорції вказаної у технічних данних до появи однорідної маси без грудок
за допомогою низькообертового дриля та спеціальної насадки. Витримати 5
хвилин та знову перемішати.

Упаковка: 25 кг.
Час твердіння розчину: мінімум 24 години.
Температура експлуатаці від - 30°С до +70°С
Температура основи від +3°С до +30°С
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
В герматичній упаковці виробника та за відносної вологості до 75% - 12
місяців з дати виготовлення.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт дотримуватись правил з техніки безпеки при
роботі з будівельними матеріалами. Суміш містить цемент який при
з’єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру
та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі необхідно
терміново ретельно промити водою та за необхідності звернутися за
допомогою до лікаря.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Готовий розчин наносять рівномірно на поверхню (вертикальну та
горизонтальну) за допомогою кельми чи сталевого шпателя та розрівнюють
зубчастим шпателем (розмір зубців від 3 до 5 мм.) після чого блок
вирівнюється та притискається. Рекомендована товщина шва від 3 до 5 мм.
Роботи необхідно виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°С
до +30°С та відносній вологості 60%. При температурі +20°С та відносній
вологості 60% досягається найбільший результат. Від характеру основи,
температури та відносної вологості повітря, залежить час твердіння суміші і
складає що найменше 24 години. Кладку слід захищати від дії вологи, опадів
сильного вітру, протягів, прямого сонячного проміння і т. д., як під час
проведення робіт, так і після їх закінчення протягом 7 діб.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Пропорція змішування: 0,16-0,17 літра води на 1 кг. сухої суміші.
Товщина шва: до 10 мм.
Термін придатності (час використання) готового розчину: не менше 90хв.
Витрати: приблизно 15,5 кг. на 1м2 при товщині 10мм.
Міцність зщеплення з основою: не менше 0,2 МПа.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-53
КЛАДОЧНА СУМІШ

для газо- та пінобетонних блоків
 вологостійка
 економічна
 зручна у застосуванні

 має добру адгезію
 екологічно чиста
 морозостійка

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Кладочна суміш «Новапласт Н-53» призначена для мурування стін та
перегородок з газобетонних, пінобетонних, керамзитобетонних,
ніздрювальних та силікатних блоків з шириною шва від 3 до 8 мм.
Можливе використання для вирівнювання та шпаклювання поверхонь до 5
мм. Використовується зовні та всередині будинків та споруд.

Упаковка: 25 кг.

СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.

Витрати: приблизно 4,5 кг на 1 м2 при товщині 3 мм.
Міцність зчеплення з основою: не менше 0,2 МПа.
Час твердіння розчину: мінімум 24 години.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог СНІП 3.04.01-87 та
ДБН В 26-22-2001.
Основа повинна бути рівною (без руйнувань), міцною, очищеною від бруду,
пилу, жиру, фарби, мастил, вапна та інших речовин, що зменшують адгезію
суміші до основи.
Поверхні з підвищеним водопоглиненням зволожити.

ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси (без
грудок) за допомогою низькообертового дриля та спеціальної насадки.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Готовий розчин наносять рівномірно на поверхні блока (вертикальну та
горизонтальну) за допомогою кельми чи сталевого шпателя та розрівнюють
зубчастим шпателем (розмір зубців від 3 до 5 мм), після чого блок
вирівнюється та притискається. Рекомендована товщина шва від 3 до 8 мм.
Роботи необхідно виконувати в сухих умовах при температурі повітря від +5°С
до +30 °С та відносній вологості 60%. При температурі +20 °С та відносній
вологості 60% досягається найкращий результат. Від характеру основи,
температури та відносної вологості повітря, залежить час твердіння суміші і
складає щонайменше 24 години. Кладку слід захищати від дії вологи, опадів,
сильного вітру, протягів, прямого сонячного проміння, тощо як під час
проведення робіт, так і після їх закінчення протягом 7 діб.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С.
Пропорція змішування: 0,23-0,25 літра води на 1 кг суміші.
Товщина шва: 3 - 8 мм.
Термін придатності (час використання) готового розчину: не менше 120 хв.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Морозостійкість: 25-75 циклів.
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ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт дотримуватись правил з техніки безпеки під час
роботи з будівельними матеріалами. Суміш містить цемент, який при
з'єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру
та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі терміново
необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за
допомогою до лікаря.

Н-61
СТАРТОВА СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ
від 15 до 80 мм
для внутрішніх робіт





легко вирівнюється
зручна у застосуванні
екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Суміш для підлоги «Новапласт Н-61» призначена для улаштування стяжок (на
жорсткі бетонні та цементно-піщані основи), які не піддаються динамічним та
усадочним деформаціям товщиною від 15 до 80 мм на великих площах
всередині будинків та споруд. На улаштовану поверхню може наноситись
самовирівнююча суміш для підлоги «Новапласт Н-62» та інші покриття:
облицювальна плитка, лінолеум, килимові покриття чи фарба (без нанесення
самовирівнюючого шару). Можливо нанесення суміші на теплоізоляційні,
гідроізоляційні та звукоізоляційні шари (товщина нанесеного шару не менше
40 мм).
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог СніП 3.04.01-87, СніП
2.03.13-88 та ДВН В 26-22-2001.
Основа повинна бути міцною, без руйнувань, тріщин, сухою, очищеною від
бруду, пилу (за допомогою пилосмоку), жиру, фарби, мастил, вапна та інших
речовин, що зменшують адгезію суміші до основи. Видалити основи зі слабким
верхнім шаром. З метою поверхневого зміцнення основи перед заливанням
підлоги обробити поверхню ґрунтовкою «Новапласт Н-505». Розчин
«Новапласт Н-61» наносять тільки через 7 годин після нанесення ґрунтовки
«Новапласт Н-505».
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суміш змішати з чистою водою (температура води+15...+20 °С) відповідно до
пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси (без грудок) за
допомогою низькообертового дриля та спеціальної насадки. Витримати 5
хвилин та знову перемішати.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Готовий розчин укладають на підготовлену основу і рівномірно розподіляють
та вирівнюють за допомогою рейки-правила чи іншого інструмента. Кінцеве
вирівнювання під основу (фарбування, лінолеум, ковролін) виконується за
допомогою пінополістирольної чи пластикової тертки. Технологічне
пересування по поверхні можливе через 8-12 годин при товщині шару 40 мм за
умови нормальних кліматичних умов (температура + 20 °С та відносній
вологості 60%). Шар розчину необхідно захищати від швидкого висихання та
при необхідності зволожувати за допомогою розпилювання води.
Під час виконання робіт керуватись нормами та правилами з улаштування
підлоги. У разі виконання робіт на великій площі (більше 20 м2) необхідно
улаштовувати компенсаційні шви.

Упаковка: 25 кг.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,15-0,16 л води на 1 кг сухої суміші.
Термін використання готового розчину: до 60 хв.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Витрати сухої суміші: біля 2,0 кг/м2 при товщині шару 1мм.
Влаштування покриттів з кераміки, лінолеуму, килимових покриттів:
через 72 години.
Фарбування: через 7-10 днів.
Агдезія до бетонної поверхні, заґрунтованої ґрунтовкою «Новапласт Н505»: через 3 доби не менше 0,2 Мпа.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах —12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт дотримуватись правил з техніки безпеки при
роботі з будівельними матеріалами. Суміш містить цемент, який при
з'єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру
та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі терміново
необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за
допомогою до лікаря.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
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Н-62
САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ
для підлоги
 екологічно чиста
 економічна

 зручна у застосуванні
 високопластична

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Самовирівнююча суміш для підлоги «Новапласт Н-62» використовується для
улаштування покриття (на бетонну основу), яке не піддається динамічним та
усадочним деформаціям (товщиною від 5 до 10 мм).
На улаштовану поверхню підлоги можуть наноситись майже всі види покриттів
(паркет, килимові покриття, лінолеум, плитка тощо) не раніше ніж через 7 діб
після заливання підлоги.
Використовується всередині будинків та споруд при обмежених вимогах
міцності.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати. Рекомендується періодично в
процесі роботи розмішувати розчин для отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Очистити поверхню від бруду, пилу (за допомогою пилосмоку), жиру, воску,
фарби, цементного «молочка» та інших речовин, що зменшують адгезію
суміші до основи. Видалити основи зі слабким верхнім шаром (яка
утворюється у разі пересихання бетону чи розчину). Підготовку основи
необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та СНІП 3.04.01-87.
З метою поверхневого зміцнення основи перед заливанням підлоги
рекомендується обробити поверхню ґрунтовкою «Новапласт Н-500». Готовий
розчин виливають на підготовлену міцну основу, розподіляють по поверхні за
допомогою шпателя, та проводять деаерацію за допомогою голчастого
валика. У разі виконання робіт на великій площі (більше 20 м2) необхідно
улаштувати компенсаційні шви. Щоб запобігти надмірного пересихання
основи, слід захищати поверхню від протягів та прямого сонячного проміння.
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,2-0,23 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 20 хвилин.
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах:
не менше 1 МПа.
Витрати сухої суміші: близько 1,5 кг на 1 м2 при товщині шару 1 мм.
Температурний інтервал експлуатації: від -30 °С до +70 °С.
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Упаковка: 20 кг.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20 °С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах —12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з самовирівнюючою сумішшю дотримуватись
правил з техніки безпеки при роботі з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

Н-71
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ
басейни, фундаменти, резервуари, тераси




морозостійка
пластична




зручна у використанні
екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Для улаштування гідроізоляції бетонних і оштукатурених основ з межею
міцності на стиск не менше ніж 15 МПа: басейнів, резервуарів, балконів, терас,
фундаментів, стін, підвалів в два шари обмазувальної (мокре на мокре) плюс
один шар штукатурної гідроізоляції з боку впливу води з тиском до 5 атм,
всередині і зовні будівель.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні домішки провідних виробників.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДВН В.2.6-22-2001,
СНІП 2.03.13-88 та СНІП 3.04.01-87.
Мінеральні основи з бетону, легкого бетону, цементної і цементно-вапняної
штукатурки, кладка (з рівними і повними швами), сухі цементні стяжки, старі
керамічні покриття повинні бути міцними і твердими без тріщин і виїмок,
очищеними від бруду, пилу, жиру, фарби, мастил, вапна та інших речовин, що
зменшують адгезію суміші до основи. Основу перед застосуванням слід
зволожити (не допускаючи появи суцільної водяної плівки).
По змішаній кладці не застосовувати. Роботи по гідроізоляції необхідно
виконувати у відповідності з проектом виконання робіт.
Основа повинна бути рівною і жорсткою. Цегляні та бетонні конструкції,
цементні підлоги, цементні штукатурки повинні бути витримані до початку
гідроізоляційних робіт не менше трьох місяців після їх влаштування.
Міцність на стиск основи під гідроізоляцію повинна бути не менше 15 МПа.
Стики, тріщини вертикальних та горизонтальних поверхонь приміщень, стики
між блоками огороджувальних конструкцій, місця підведення в конструкції
комунікацій, труб, які подають та відводять воду загерметизувати
спеціальними сумішами на силіконовій основі. Гідроізолюючу суміш потрібно
наносити на поверхні, які ізолюються, тільки після отвердіння герметизуючих
сумішей.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С відповідно
до пропорції вказаної у технічних даних до появи однорідної маси (без грудок)
за допомогою низькообертового дриля та спеціальної насадки. Витримати 5
хвилин та знову перемішати.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Приготовлену розчинну суміш тонким шаром нанести за допомогою шпателя
або пензлем на зволожену основу в одному напрямку без перехресних рухів
(мокре на мокре).
Другий шар наноситься перпендикулярно до попереднього. Необхідно
запобігати швидкому висиханню нанесеного шару.
Перед закінченням робіт по гідроізоляції необхідно переконатись, що
поверхня основи рівномірно покрита гідроізоляційною розчинною сумішшю.

Упаковка: 5кг, 20 кг.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: сірий з відтінком.
Температура основи: від +5°С до +30°С.
Пропорція змішувань для нанесення: шпателем — 0,22 л води на 1 кг
сухої суміші; пензлем — 0,26 - 0,27 л води на 1 кг сухої суміші.
Термін придатності (час використання) готового розчину: не менше 60
хв.
Витрати: приблизно 1,5-1,7 кг/м2 при товщині шару 1 мм.
Мінімальна товщина покриття: 2 мм.
Максимальна товщина покриття: 5 мм.
Мінімальна кількість нанесених шарів розчину: два.
Морозостійкість: не менше 50 циклів.
Готовність до експлуатації: через 7 діб.
Водонепроникність за 24 год.: не менше 0,2 МПа.
Паропроникність: не менше 0,03 мг/м • год • Па.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20 °С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт дотримуватись правил з техніки безпеки при
роботі з будівельними матеріалами. Суміш містить цемент, який при
з'єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру
та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі терміново
необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за
допомогою до лікаря.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-170
КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
ТЕРМОСТІЙКА



екологічно чиста
економічна




зручна у застосуванні
високопластична

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Клейова суміш для кріплення застосовується для облицювання печей, камінів,
димоходів, теплих підлог, поверхонь, плиткою (розміром до 30х30см). Для
внутрішніх та зовнішніх робіт.
СКЛАД:
Основне в'яжуче — цемент М-500. Наповнювач — пісок кварцовий
(збагачений). Спеціальні модифікуючи домішки провідних виробників.
Армуючі волокна.
ПРИГОТУВАННЯ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С) відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних, до появи однорідної маси
механічним способом за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДБН В 2.6-22-2001 та
СНІП 3.04.01-87(державні будівельні норми та стандартні норми і правила).
Основа повинна бути міцною і сухою, рівною, без будь-яких руйнувань.
Очистити поверхню від бруду, пилу, жиру, фарби, вапна та інших речовин, що
зменшують адгезію суміші до основи. Здуті, неміцні основи видалити. Суміш
не застосовувати на глиняних поверхнях. Штукатурки на цементній основі
повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки.
Розчин клейової суміші наносити тонким шаром на підготовлену міцну
поверхню за допомогою зубчастого шпателя з квадратними зубцями (розмір
зубців від 4 до 10 мм, в залежності від розміру плитки), після чого плитку
притискають до основи.
Розшивку швів проводять не раніше, ніж через дві доби після укладки плит (не
рекомендується укладати плитку без шва). Покриття піддавати нагріву не
раніше ніж через 28 діб після укладки плитки.
(Поступово підвищувати температуру нагрівання).
Роботи слід виконувати при температурі навколишнього середовища, основи
та матеріалу від +5 до +30 °С.
Під час виконання робіт керуватись будівельними нормами та правилами з
укладки облицювальних матеріалів.

Упаковка: 10кг., 25 кг.
Відкритий час: не менше 20 хв.
Витрати сухої суміші: від 2,0 до 4,5 кг/м2. *
Температура експлуатації: від -30 °С до +170 °С.
Адгезія до бетонних поверхонь: 1 МПа.
*витрати сухої суміші залежать від нерівності поверхні та кваліфікації
виконавця.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
колір: сірий з відтінком.
Пропорція змішування: 0,19-0,22 л води на 1 кг суміші.
Температура основи: від +5 С до +30 °С.
Термін придатності розчину: не менше 60 хвилин.
Час коригування: не менше 10 хв.
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°C +170

МП-18
ТЕРМОСТІЙКА СУМІШ

для кладки
 термостійка
 екологічно чиста

 економічна
 зручна у застосуванні

ПРИЗНАЧЕННЯ.
Суха термостійка суміш призначена для кладки та штукатурення печей, камінів
зовні та всередені будинків і споруд. Рекомендовані поверхні: вогнетривка
шамотна цегла ПБ-5, ША-5, ШБ-5 (розчин Мертелю МП-18 в кладці має ступінь
розширення при нагріві, рівнозначну вогнетривалій цеглі ПБ -5, ША-5, ШБ-5,
що запобігає розтріскуванню швів), бетон, камінь.
Вогнетривкість +1610°С

Упаковка: 10кг., 20 кг.

СКЛАД:
Мертель полукіслий з масовою часткою АL2O3 не меньше 18%
Суміш шамотного порошку та каоліну.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.

ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ.
СУХУ термостійку суміш розмішують додаючи воду до повного розчинення
глини. Витримують від 3-х годин потім додають воду, доводять до робочої
консистенції. Роботи проводять при температурі від +5°С до +25°С та відносній
вологості 75%.
Розчин, приготовлений з даної суміші, простий і зручний у використанні. Для
отримання міцного шва, всю вогнетривку цеглу слід збризнути водою. Суха
цегла при взаємодії з розчином швидко візьме з нього вологу, при цьому
знижується в’язка здатність розчину і кладка виходить нетривкою.
Не допускається кладка печей з керамічної та силікатної цегли. Можливе
використання старої цегли, що була у використанні. При цьому цегла повинна
бути ретельно очищена від старого розчину кладки, не повинна мати
вапняного нальоту і слідів сажі.
Кладку печі проводять кельмою рівномірно по рядах. Шви кладки, що
утворилися, заповнюють на всю глибину розчином. Решту частини розчину з
печей та димоходів ретельно видаляють.
Перед початком топки (нагріву) кладка повинна бути витримана 2-3 тижні, що
дозволяє випаруватися всій зайвій волозі.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з клейовою сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Суміш містить цемент, який при з'єднанні з водою утворює луг. Тому під
час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на
шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності
звернутися за допомогою до лікаря.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ.
ТИП: полукислий
Марка: МП 18
Масова частка АL2О3: не меньше 18%
Вогнетривкість: +1610°С
Пропорція змішування: приблизно 0,3л води на 1 кг. суміші.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.
В герметичній упаковці та за відносній вологості до 75% - 12 місяців з дати
виготовлення.
Маса нетто: 20кг ± 1%
10кг ± 1%
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ +20 °С І
ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.

°C +1610
БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Н-31С
EKO START
Суха гіпсова штукатурна суміш
(для внутрішніх робіт)




екологічно чиста
економічна




має добру адгезію
високопластична

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Новапласт Н-31С ЕКО START – це суха суміш на основі гіпсового в’яжучого з
мінеральним наповнювачем та спеціальними домішками для штукатурення
поверхонь, таких як бетонні, цегляні, газобетоні. Застосовується при обробці
всередині приміщення, як підготовчий шар перед нанесенням фінішної
шпаклівки. Товщина шару за одне нанесення не більше ніж 20 мм.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Основа повинна бути рівною, міцною, очищеною від пилу, бруду, фарб,
опалубних мастил. Сильно поглинаючі вологу поверхні потребують
попередньої обробки глибоко проникаючою ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Бетонні поверхні необхідно обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-500».
ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
Новапласт Н-31С ЕКО START засипати в ємність з чистою водою (у
співвідношенні 1 кг Новапласт Н-31С ЕКО START приблизно на 0,4-0,5 л води)
рівномірно розподіляючи по поверхні. Залишити розчин на 2-3 хвилини для
поглинання води, після цього перемішати за допомогою міксера на малих
обертах, до отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Суміш наноситься за допомогою сталевого шпателя. Після висихання ймовірні
нерівності зрівняти шліфувальним папером. Всі наступні роботи (обклеювання
шпалерами, фарбування) повинні проводитися тільки після повного висихання
матеріалу.
Температура основи та навколишнього середовища має бути не менше +5˚С.
Термін роботи з готовим розчином складає не менше 30 хвилин.
Матеріал, що затужавів, більше не використовувати.
Неочищені ємності та інструмент скорочують час роботи з розчином.
Не додавати воду або суміш у розчин після перемішування.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: білий
Пропорція змішування: 0,45-0,5л води на 1кг суміші.
Товщина шару: до 20 мм.
Термін придатності(час використання) готового розчину: не менше 30 хв.
Витрата матеріалу: при рівній поверхні близько 1,0 кг на 1 м2 поверхні при
товщині шару 1 мм.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ +20 °С І
ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
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Упаковка: 3; 5; 10; 30 кг.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
Мішки зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах.
Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу
чергу. Термін зберігання в непошкодженій упаковці мінімум 6 місяців.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Під час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші
на шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за
необхідності звернутися за допомогою до лікаря.

Н-42
EKO FINISH
Суха гіпсова шпаклювальна суміш
(для внутрішніх робіт)




екологічно чиста
економічна




має добру адгезію
високопластична

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Новапласт Н-42 ЕКО FINISH – це суха суміш на основі гіпсового в’яжучого з
мінеральним наповнювачем та спеціальними домішками для шпаклювання
тонким шаром великих гладких поверхонь, таких як гіпсокартонних плит,
вирівнювання поверхонь, оштукатурених цементними, вапняними та
гіпсовими штукатурками. Застосовується при обробці всередині приміщення
(відносна вологість до 60℅). Товщина шару до 3 мм.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Основа повинна бути рівною, міцною, очищеною від пилу, бруду, фарб,
опалубних мастил. Сильно поглинаючі вологу поверхні потребують
попередньої обробки глибоко проникаючою ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Бетонні поверхні необхідно обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-500».
ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
Новапласт Н-42 ЕКО FINISH
засипати в ємність з чистою водою (у
співвідношенні 1 кг «Новапласт Н-42 ЕКО FINISH» приблизно на 0,45-0,5 л
води) рівномірно розподіляючи по поверхні. Залишити розчин на 2-3 хвилини
для поглинання води, після цього перемішати за допомогою міксера на малих
обертах, до отримання однорідної маси.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Суміш наноситься за допомогою сталевого шпателя. Після висихання ймовірні
нерівності зрівняти шліфувальним папером. Всі наступні роботи (обклеювання
шпалерами, фарбування) повинні проводитися тільки після повного висихання
матеріалу.
Температура основи та навколишнього середовища має бути не менше +5˚С.
Термін роботи з готовим розчином складає не менше 30 хвилин.
Матеріал, що затужавів, більше не використовувати.
Неочищені ємності та інструмент скорочують час роботи з розчином.
Не додавати воду або суміш у розчин після перемішування.

Упаковка: 3; 5; 10; 25 кг.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
Мішки зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах.
Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу
чергу. Термін зберігання в непошкодженій упаковці мінімум 6 місяців.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Під час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші
на шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за
необхідності звернутися за допомогою до лікаря.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: білий
Пропорція змішування: 0,45-0,5л води на 1кг суміші.
Товщина шару: до 3мм.
Термін придатності(час використання) готового розчину: не менше 30 хв.
Витрата матеріалу: при рівній поверхні близько 1,0 кг на 1 м2 поверхні при
товщині шару 1 мм.
Температура основи: від +5 °С до +30 °С.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ +20 °С І
ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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МН-31
СУХА ГІПСОВА ШТУКАТУРНА СУМІШ
для машинного та ручного нанесення
(для внутрішніх робіт)




екологічно чиста
економічна




має добру адгезію
високопластична

ПРИЗНАЧЕННЯ:
«Новапласт МН-31»– суха суміш на основі гіпсового в'яжучого з мінеральним
наповнювачем та спеціальними домішками для високоякісного штукатурення
поверхонь, таких як бетонні, цегляні, газобетоні за допомогою штукатурних
машин, що забезпечує значну перевагу при великих обсягах роботи, та для
ручного нанесення. Застосовується при обробці всередині приміщення, як
підготовчий шар перед нанесенням фінішної шпаклівки.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Основа повинна бути рівною, міцною,очищеною від пилу, бруду, фарб,
опалубних мастил. Сильно поглинаючі вологу поверхні потребують
попередньої обробки глибоко проникаючою ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Бетонні поверхні необхідно обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-100», яка
містить кварцовий пісок, щоб збільшити зчеплення штукатурки з основою.
Після нанесення дати ґрунтовці висохнути. Не допускати запилення
заґрунтованої поверхні. Перед початком нанесення штукатурки всі сталеві
елементи слід захистити від корозії, а виходи електричних кабелів та мереж
газопостачання, водопостачання і каналізації – ізолювати.
Штукатурку не можна наносити на металеві основи, дерев'яні та на основи з
синтетичних матеріалів.
Установка маячкових профілів
На поверхню основи через 30 см нанести ліпленнями розчинну суміш
«Новапласт МН-31», в яку втиснути маячкові профілі, вирівнявши їх в одній
площині. Крок профілів повинен бути на 20 см менше довжини правила.
ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
При машинному нанесенні
«Новапласт МН-31»засипати в приймальний бункер штукатурної машини.
Встановити витрати води до необхідної консистенції розчинної суміші (у
співвідношенні 1 кг «Новапласт МН-31»на 0,42-0,47л води). Дозування води
необхідно виставити так, щоб при її максимальній витраті на ротометрі
розчинова суміш не стікала з основи.
При ручному нанесенні
«Новапласт МН-31» засипати в ємність з чистою водою (у співвідношенні 1 кг
«Новапласт МН-31» на 0,42-0,47 л води) та перемішати за допомогою міксера
на малих обертах, до отримання однорідної маси. Витримати п'ять хвилин і
знову перемішати. Не слід додавати воду в суху суміш або воду в розчин після
перемішування.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір: білий
Пропорція змішування: 0,42-0,47л води на 1кг суміші.
Товщина шару: максимальна - 50 мм, мінімальна - 10 мм
Термін придатності розчинової суміші: не менше 60 хв.
Границя міцності на стиск: не менше 2,5 МПа
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Упаковка: 30 кг.
Границя міцності на розтяг при вигині: не менше 1,0 МПа
Міцність зчеплення з основою: не менше 0,3 МПа
Витрати сухої суміші на 1 м² рівної поверхні (при товщині шару 1 мм):
0,8-0,9 кг.
Температура основи: від +5°С до +30°С.
ВСІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
Мішки зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.
Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу
чергу. Термін зберігання в непошкодженій упаковці мінімум 6 місяців.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з
техніки безпеки під час роботи з будівельними матеріалами.
Під час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші
на шкіру або в очі, їх необхідно ретельно промити водою та за
необхідності звернутися за допомогою до лікаря.

Н-22
СУМІШ ДЛЯ ЗАТИРАННЯ ШВІВ
для зовнішніх та внутрішніх робіт

 пластична
 зручна у застосуванні

 екологічно чиста
 морозостійка

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Розчин призначений для заповнення швів(ширина шва від 2 до 5мм,глибина
шва до 5мм) між плитками з скла, кераміки, природного і штучного каменю
(крім мармуру), на основах (ванни кімнати, душові, кухні, балкони, тераси),
стійких до деформацій , стін та підлог (в тому числі і з підігрівом) всередині та
зовні будинків та споруд. Вміст антисептика запобігає появі плісняви та грибків.
СКЛАД:
Суміш білого цементу з мінеральними наповнювачами та полімерними
домішками провідних виробників, антисептик,пігмент.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовку основи необхідно робити відповідно до вимог ДВН В.2.6-22-2001,
СНІП 2.03.13-88 та СНІП 3.04.01-87. Шви між плитками повинні бути очищені від
забруднень (пилу, жиру, клею, фарби тощо) та зволожені, не допускаючи появи
суцільної плівки. Затирання швів необхідно починати тільки після закінчення
часу твердіння розчинної суміші , на яку викладена плитка. Перед початком
робіт перевірте чи не забруднює суміш для затирання швів «Новапласт Н-22»
лицьову частину облицювальної плитки.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Суху суміш змішати з чистою водою (температура води +15...+20 °С), відповідно
до пропорції, вказаної у технічних даних до появи однорідної маси (без
грудок) за допомогою низькообертового дриля та спеціальної насадки.
Витримати 5 хвилин та знову перемішати, і вона готова до роботи.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Шви щільно заповнюють розчином за допомогою шпателя. Через 10-15 хв.
надлишки матеріалу розшитої поверхні облицювання зібрати вологою губкою
(попередньо ретельно віджатою).
Сухий наліт, який залишився на плитці, видалити за допомогою сухої ганчірки.
Пересування по облицювальній плитці та контакт з водою можливий через 48
годин після затирання швів. Повна вологостійкість шва досягається через 28
днів після використання робіт по затиранню швів.
Виконання робіт потрібно виконувати за температури основи та повітря від
+10°С до +30°С та відносній вологості 60%. Промивання швів великою
кількістю води призводить до зниження вологостійкості шва. Надмірне
перетирання швів може спричинити кришіння поверхні. До різного
забарвлення шва можуть призвести: різне дозування води, неоднорідні умови
висихання, надмірне зволоження основи. Під час виконання робіт запобігати
попадання прямих сонячних променів, опадів, нагрівання та протягів.
Заповнені шви протягом 7 днів підтримувати у вологому стані та берегти від
попадання прямого сонячного проміння, нагрівання, протягів та опадів.
Деформовані шви в облицюваннях та місця примикання сантехнічного
обладнання до облицювання необхідно заповнити спеціальними
герметиками. На великих поверхнях використовувати суміш однієї партії,
вказаної на упаковці. Підлогу, яка має підігрів, можливо експлуатувати не
раніше ніж за 8 діб після затирання швів.
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Упаковка: 0,85кг; 2кг.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та полімерними
домішками провідних виробників, антисептик, пігмент.
Час використання розчинної суміші: не менше 60 хвилин.
Пропорція змішування: 0,320-0,360л води на 1 кг сухої суміші.
Температура застосування: від -30°С до +70°С.
Витрати сухої суміші: 0,4-0,7 кг/м2.
Морозостійкість: не менше 75 циклів.
Міцність зчеплення з основою з бетону після витримування в
повітряно-сухих умовах: 0,5МПа.
ВСІ ВИЩЕВКАЗАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕФЕКТИВНІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ
+20°С І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 60%. В ІНШИХ УМОВАХ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ.
ВКАЗАНИЙ КОЛІР ЗАТИРОЧНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ШВІВ НА ІНФОРМАЦІЙНІЙ
НАКЛЕЙЦІ МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ОРИГІНАЛЬНОГО КОЛЬОРУ ШВА.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВІРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО З МЕТОЮ ТА ПРИ
УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях на дерев'яних
піддонах — 18 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Під час ведення робіт дотримуватись правил з техніки безпеки при
роботі з будівельними матеріалами. Суміш містить цемент, який при
з'єднанні з водою утворює луг. Тому під час роботи треба берегти шкіру
та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в очі терміново
необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за
допомогою до лікаря.

Н-17
ГІДРОФОБІЗАТОР
для мінеральних поверхонь
 екологічно чистий
 знижує водопоглинання
 відмінна гідрофобність
Упаковка: 1л., 5 л.
 запобігає забрудненню поверхонь
 сприяє боротьбі з вапняно-соляними відкладеннями «висолами»
 збільшує довговічність матеріалу
 термін гідрофобного ефекту від 10 років в залежності від умов експлуатації та якості виконання робіт
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка гідрофобізатор «Новапласт Н-17» призначена для надання
облицювальній, керамічній(клінкерній) та силікатній цеглі, природньому
піщанику та каменю, азбоцементу, бетону( в тому числі тротуарній плитці),
мінеральній штукатурці високоякісних водовідштовхувальних властивостей
(гідрофобність). Застосовується як водо відштовхуюча ґрунтовка для
силікономістких емульсійних фарб та штукатурок.
Ґрунтовка зменшує капілярну абсорбцію будівельних матеріалів, в які вона
проникає, але не блокує пори та капіляри, тому що вона не впливає на здатність
будівельних матеріалів «дихати».
Використовується в комплексі робіт по гідроізоляції фундаментів. Для
зовнішніх та внутрішніх робіт.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці при температурі не нижче +5 °С -12
місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Поверхню, яка призначена для ґрунтування, необхідно очистити від бруду,
пилу, жиру, мастил, висолів, фарби, залишків шпаклівки та цементу. Тріщини,
слабкі та пухлі місця необхідно видалити та заздалегідь відновити
ремонтними розчинами.
Ґрунтовку наносять на суху поверхню валиком, щіткою (малярною) до
моменту, коли поверхня припинить поглинати ґрунтовку (не допускати
потьоків). Рекомендується нанесення двох шарів ґрунтовки «мокре на мокре».
Роботи по гідроізоляції проводити при температурі не менше +5°С.
Перед використанням ґрунтовку – гідрофобізатор необхідно ретельно
перемішати.
Як під час проведення робіт так і після їх закінчення, поверхню, що
обробляється, слід захищати від дії вологи, опадів, прямого сонячного
проміння протягом 24 годин.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Склад: розчин силан/силоксанової емульсії.
Колір: молочний(при висиханні прозорий).
Температура виконання робіт: від +10°С до +30°С.
Витрати: 0,3-0,7л/м2 в залежності від водопоглинання поверхні;
Температура експлуатації:від -30°С до +70°С.
Повний ефект гідрофобності: через 4 тижні після нанесення.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Обробку слід проводити при відкритих вікнах, застосовуючи захисні окуляри,
рукавиці та захисний одяг. При потраплянні на шкіру, в очі чи в рот, необхідно
ретельно промити водою та за необхідністю звернутися до лікаря. Зберігати в
недоступному для дітей місці.
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Н-14
АНТИСЕПТИК
для деревини
 сильна біоцидна дія
 не впливає на міцність деревини
 не змінює колір древини
 не перешкоджає «диханню» поверхні
 не виділяє шкідливих речовин
 глибоко проникає в деревину
 вогне-вибухобезпечна

Упаковка: 1л., 5 л.

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка антисептик «Новапласт Н-14» застосовується у будівництві для
знищення та для запобігання появи плісняви, водоростей, моху, бактерій та
грибків на деревині всередині и зовні будівель та споруд.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці при температурі не нижче +5°С
12місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Ґрунтовка
після розмерзання відновлює свої властивості.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Необхідно усунути причину появи грибків та плісняви: відсутність або
недостатня вентиляція, надлишок вологи, неправильна термоізоляція і т.д.
Поверхню, яка призначена для обробки, очистити від бруду, пилу, жиру,
мастил, плісняви, грибків та ін.. до матеріалу основи.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В
ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Перед застосуванням засіб ретельно перемішати. Розчин наносити перед
покриттям лакофарбовими матеріалами на суху поверхню за допомогою
щітки або валика в два шари з інтервалом 30-40 хв. Не наносити за допомогою
розпилювача.
На оброблену поверхню лакофарбові матеріали наносять після повного
висихання антисептика.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Склад: готовий водних розчин антисептичних речовин.
Температура виконання робіт: від +10°С до +30°С.
Витрати: 0,2-0,4л/м2 в залежності від основи;
Температура експлуатації:від -30°С до +70°С.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Обробку слід проводити при відкритих вікнах, застосовуючи захисні окуляри,
рукавиці, респіратор та захисний одяг. Під час роботи забороняється їсти та
палити.
Не допускати потрапляння розчину на харчові продукти. Захисний одяг та
інструменти зберігати в окремому приміщенні. При потраплянні на шкіру, в очі
чи в рот необхідно негайно ретельно промити водою та при необхідності
звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
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Н-15
АНТИСЕПТИК
для мінеральних поверхонь
 сильна біоцидна дія
 не впливає на міцність поверхні
 має профілактичний ефект
 не змінює колір поверхні
 не перешкоджає «диханню» поверхні
 не виділяє шкідливих речовин
 глибоко проникає в основу
 вогне-вибухобезпечна
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка антисептик «Новапласт Н-15» застосовується у будівництві для
знищення та для запобігання появи плісняви, водоростей, моху, бактерій та
грибків на мінеральних основах( бетонні, цегляні, кам’яні, азбоцементні,
цементно-піщані, гіпсові та ін..) всередині и зовні будівель та споруд.
Використовується для дезінфекції поверхонь.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Необхідно усунути причину появи грибків та плісняви: відсутність або
недостатня вентиляція, надлишок вологи, неправильна термоізоляція і т.д.
Поверхню, яка призначена для обробки, очистити від бруду, пилу, жиру,
мастил, плісняви, грибків та ін.. до матеріалу основи.

Упаковка: 1л., 5 л.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці при температурі не нижче +5 °С -12
місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Ґрунтовка після
розмерзання відновлює свої властивості.
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В
ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Перед застосуванням засіб ретельно перемішати. Розчин наносити перед
покриттям лакофарбовими матеріалами на суху поверхню за допомогою
щітки або валика в два шари з інтервалом 30-40 хв. Не наносити за допомогою
розпилювача.
На оброблену поверхню лакофарбові матеріали наносять після повного
висихання антисептика. Також використовується як антисептична домішка до
штукатурок, акрилових фарб, ґрунтовок( на невеликій кількості необхідно
перевірити на сумісність з антисептичною ґрунтовкою не допускаючи
утворення коагуляції).
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Склад: готовий водних розчин антисептичних речовин.
Температура виконання робіт: від +10°С до +30°С.
Витрати: 0,2-0,4л/м2 в залежності від основи;
Температура експлуатації:від -30°С до +70°С.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Обробку слід проводити при відкритих вікнах, застосовуючи захисні окуляри,
рукавиці, респіратор та захисний одяг. Під час роботи забороняється їсти та
палити.
Не допускати потрапляння розчину на харчові продукти. Захисний одяг та
інструменти зберігати в окремому приміщенні. При потраплянні на шкіру, в очі
чи в рот необхідно негайно ретельно промити водою та при необхідності
звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
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Н-505
ГРУНТОВКА АКРИЛОВА
глибокого проникнення
для зовнішніх та внутрішніх робіт

 підвищує адгезію
 морозостійка
 готова до застосування
 економічна
 зменшує витрати фарби
 екологічно чиста
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка призначена для попередньої обробки поверхонь з метою
поверхневого зміцнення основ і зменшення водопоглинання перед
кріпленням плитки, приклеюванням пінополістиролу, заливанням підлог,
оштукатурюванням стін та стелі, наклеюванням шпалер, фарбуванням та для
укріплення верхнього шару, підсилює адгезію поверхні бетону, гіпсових плит,
гігроскопічних штукатурок. Можливе використання як добавку у сухі суміші та
розчини. Ґрунтовка застосовується зовні та всередині будинків і споруд.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед
застосуванням ґрунтовки основу очистити від пилу, бруду, напливів, масляних
плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку слід наносити щіткою, валиком, малярним пензлем або
розпилювачем. Залежно від стану поверхні, ґрунтовку необхідно наносити в
один або кілька шарів. Перед укладанням нівелювальних мас, основу
необхідно прогрунтувати два рази з інтервалом у дві години. Час висихання
ґрунтовки залежить від температури і вологості навколишнього середовища і
складає приблизно 6 годин. Не виконувати роботи із застосуванням ґрунтовки
зовні приміщень під час атмосферних опадів.
При виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог діючої нормативної
документації.
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°С до +30°С і відносній
вологості до 80 %. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+20°С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
ґрунтовки може змінитися. У випадку використання ґрунтовки в
нестандартних умовах чи для інших цілей , необхідно самостійно провести
випробування або проконсультуватися з виробником.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір:білий;
Сполучник: акрил-стирольна дисперсія;
Витрати: 0,1-0,2л/м2 в залежності від основи;
Паропроникність: не менше 0,03мг/м.год.Па;
Колір плівки після висихання:прозорий;
Час висихання ґрунтовки на основах : від 1-2 годин при температурі +20°С.
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Упаковка: 1;3;5;10 л.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною
температурою від +5 ° С до +35 °С 12 місяців від дати виготовлення,
зазначеної на упаковці. Берегти від морозу при транспортуванні та
зберіганні.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В
ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.

Н-500
ГРУНТОВКА АКРИЛОВА
для внутрішніх робіт
 підвищує адгезію
 готова до застосування
 економічна
 зменшує витрати фарби
 екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка призначена для попередньої обробки поверхонь з метою
поверхневого зміцнення основ і зменшення водопоглинання перед
кріпленням плитки, приклеюванням пінополістиролу, заливанням підлог,
оштукатурюванням стін та стелі, наклеюванням шпалер, фарбуванням та для
укріплення верхнього шару, підсилює адгезію поверхні бетону, гіпсових плит,
гігроскопічних штукатурок. Ґрунтовка застосовується всередині будинків і
споруд.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед
застосуванням ґрунтовки основу очистити від пилу, бруду, напливів, масляних
плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи.

Упаковка: 1;3;5;10 л.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною
температурою від +5 ° С до +35 °С 12 місяців від дати виготовлення,
зазначеної на упаковці. Берегти від морозу при транспортуванні та
зберіганні.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В
ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку слід наносити щіткою, валиком, малярним пензлем або
розпилювачем. Залежно від стану поверхні, ґрунтовку необхідно наносити в
один або кілька шарів. Перед укладанням нівелювальних мас, основу
необхідно прогрунтувати два рази з інтервалом у дві години. Час висихання
ґрунтовки залежить від температури і вологості навколишнього середовища і
складає приблизно 6 годин.
При виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог діючої нормативної
документації.
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°С до +30°С і відносній
вологості до 80 %. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+20°С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
ґрунтовки може змінитися. У випадку використання ґрунтовки в
нестандартних умовах чи для інших цілей , необхідно самостійно провести
випробування або проконсультуватися з виробником.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір:білий;
Сполучник: акрил-стирольна дисперсія;
Витрати: 0,1-0,2л/м2 в залежності від основи;
Паропроникність: не менше 0,03мг/м.год.Па;
Колір плівки після висихання :прозорий;
Час висихання ґрунтовки на основах : від 1-2 годин при температурі +20°С.
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Н-39
ГРУНТОВКА - КОНЦЕНТРАТ (1:6)
глибокопроникаюча
для зовнішніх та внутрішніх робіт

 підвищує адгезію
 паропроникна
 знижує водопоглинання
 універсальна при використанні

 морозостійка
 економічна
 зміцнює основу
 екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка-концентрат «Новапласт Н-39» (розведена 1:6) призначена для
обробки поверхонь з метою зменшення водопоглинання і зміцнення
сильновбираючих мінеральних основ: ніздрювальний бетон, цегляні
поверхні, цементні, гіпсові і цементно-вапняні штукатурки та гіпсокартонні
плити, перед кріпленням плитки, приклеюванням пінополістиролу,
заливанням підлог, оштукатурюванням стін та стелі, наклеюванням шпалер,
фарбуванням та для укріплення верхнього шару. Підсилює адгезію поверхні
бетону, гіпсових плит, гігроскопічних штукатурок.
Також застосовується при улаштуванні систем скріпленої теплоізоляції.
Можливе використання як добавки у сухі суміші та розчини. Ґрунтовкаконцентрат «Новапласт Н-39» застосовується як зовні так і всередині будівель
та споруд.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед
застосуванням ґрунтовки основу очистити від пилу, бруду, напливів, масляних
плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи.
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку-концентрат «Новапласт Н-39» необхідно розвести чистою водою у
співвідношенні 1:6 (1 літр «Новапласт Н-39» на 6 літрів води) безпосередньо
перед виконанням робіт та перемішати вручну чи за допомогою
низькообертового дриля зі спеціальною насадкою. Використовувати тільки
розбавлену водою ґрунтовку - концентрат «Новапласт Н-39».
Ґрунтовку-концентрат «Новапласт Н-39»(розведену 1:6) слід наносити щіткою,
валиком, малярним пензлем або розпилювачем. Залежно від стану поверхні,
ґрунтовку необхідно наносити в один або кілька шарів. Перед укладанням
нівелювальних мас, основу необхідно прогрунтувати два рази з інтервалом у
дві години. Час висихання ґрунтовки залежить від температури і вологості
навколишнього середовища і складає приблизно 6 годин. Не виконувати
роботи із застосуванням ґрунтовки зовні приміщень під час атмосферних
опадів.
При виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог діючої нормативної
документації.
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°С до +30°С і відносній
вологості до 80 %. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі
+20°С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
ґрунтовки може змінитися. У випадку використання ґрунтовки в
нестандартних умовах чи для інших цілей , необхідно самостійно провести
випробування або проконсультуватися з виробником.
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Упаковка: 1;5;10 л.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Колір:білий;
Склад: виготовлена на основі висококонцентрованої дисперсії
акрилових смол;
Витрати: 0,1-0,2л/м2 (розведена 1:6) залежно від основи;
Паропроникність: не менше 0,03мг/м.год.Па;
Колір плівки після висихання:прозорий;
Час висихання ґрунтовки на основах : від 1-2 годин при температурі
+20°С.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
При роботі необхідно оберігати очі та шкіру. У випадку попадання
ґрунтовки в очі слід негайно промити їх проточною водою і звернутися
до лікаря.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною
температурою від +5 ° С до +35 °С 12 місяців від дати виготовлення,
зазначеної на упаковці. При транспортуванні та зберіганні оберігати
від перемерзання та прямих сонячних променів.
Розведену водою Ґрунтовку-концентрат «Новапласт Н-39» необхідно
використати на протязі 3-х діб.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В
ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.

Н-100
АДГЕЗІЙНА ҐРУНТОВКА
з кварцовим піском
Для підготовки основи під декоративні тонкошарові штукатурки

 зміцнює поверхню та сприяє збільшенню адгезії
 готова до застосування
 водостійка
 екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Адгезійна ґрунтовка призначена для попередньої обробки поверхонь з метою
їх зміцнення і збільшення адгезії, спрощення виконання робіт з нанесення
декоративних штукатурок, а також для консервації фасадів на зимовий період.
Застосовується на основах з бетону, цементно-вапняних, цементно-піщаних,
цегли, на гіпсових поверхнях, на стінах і стелях всередині і зовні будинків.
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Упаковка: 1;5;10;20 л.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В
ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед
застосуванням адгезійної ґрунтовки основу очистити від пилу, бруду, напливів,
масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі
нерівності і неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти сумішшю
«Новапласт Н – 12У».
ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Адгезійну ґрунтовку перед застосуванням слід ретельно перемішати.
Ґрунтовка наноситься пензлем або щіткою. Час висихання ґрунтовки, залежить
від температури навколишнього середовища і вологості повітря. При
нормальних кліматичних умовах (температура +20°С і відносна вологість
повітря 60%) ґрунтовка висихає через 4-6 годин. Інструменти слід відразу ж
після застосування промити водою.
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°С до +30°С і відносній
вологості до 80 %. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+20°С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
ґрунтовки може змінитися.
ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною температурою від
+5°С до +35°С 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Берегти
від морозу при транспортуванні та зберіганні.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТКРИСТИКИ:
Склад: дисперсія синтетичних смол і наповнювачів
Колір:білий
Температура основи при застосуванні: від +5 ° С до +30 °С
Час висихання від 4-6 годин
Витрати: близько 0,2 -0,5 л/м2 в залежності від основи

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
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Упаковка:
1;5;10 л.

Упаковка:
1;5;10 л.

для бетонів та цементних розчинів

СУПЕРПЛАСТИФІКАТОР
ТЕПЛА ПІДЛОГА

антифриз, пластифікатор, прискорювач

добавка до бетонів та розчинів

ПРОТИМОРОЗНА ДОБАВКА









проведення будівельних робіт при низьких температурах (до -20°С);
підвищення міцності, водонепроникності, морозостійкості;
збільшення рухливості бетонної або розчинної суміші;
робота з бетоном, розчином в зимовий період (до -20°С);
робота з розчинами і бетоном у весняно-літньо-осінній періоди з
метою прискорення твердіння, збільшення обороту опалубки,
скорочення терміну проведення робіт;
збільшення довговічності бетону.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Протиморозна добавка використовується для всіх видів цементних
розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей, в
тому числі і для сухих будівельних сумішей: клею для плитки, клею для
піно-та шлакоблоків, клею для кріплення і захисту пінополістирольних
плит, штукатурок.
ВЛАСТИВОСТІ
володіє протиморозною дією до -20°С;
відповідно дозволяє розчинам та бетону набирати необхідну міцність
при негативних температурах;
 підвищує однорідність та легкоукладальність;
 знижує водопотребу, розшаровуваність, тріщиноутворення;
 прискорює твердіння(влітку дає 70% від марочної міцності через 24
години);
 забезпечує приріст ранньої та кінцевої міцності;
 призводить до максимальної гідратації цементу, сприяє «розбивці»
злиплих цементних зерен, виділення максимальної кількості
цементного гелю і виділення тепла, необхідного для утворення
цементного каменю, що призводить до економії цементу і
енерговитрат(на прогрів) і отримання якісного бетону або розчину.



ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:
температура застосування:-20°С;
зменшити кількість води замішування мінімум на 20-30%
добавку вводити відразу з водою замішування, враховуючи що
добавка це водний розчин, воду при необхідності додавати
невеликими кількостями.





ДОЗУВАННЯ:
від 1% до 3% від маси цементу по сухій речовині, що відповідає витраті в
літрах на кожних 100кг цементу від 2,5л до 7,5л (або 0,4-1,9л на 25кг
цементу);
 оптимальне дозування добавки визначається експериментально на
застосовані матеріали;
 перед застосуванням розчин добавки необхідно добре перемішати;
 добавка вводиться у склад бетонної або розчинної суміші разом з
водою замішування;
 час перемішування залежить від виду бетонозмішувача і необхідного
ступеня однорідності суміші.
 Витрата добавки для клейових сумішей: на 25кг суміші складе 0,3-0,5л
при температурі до -5°С.
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для стяжок з електричним або водяним підігрівом;
збільшує пластичність, міцність на 20%;
підвищує теплопровідність підлоги та сприяє енергозбереженню;
прискорює твердіння в 3 рази;
на 100 кг цементу 0,5-2л добавки.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Суперпластифікатор для стяжки, бетону, клею для плитки.
Використовується з метою отримання високоякісної підлоги перед
облицюванням плиткою, паркетом, ламінатом, для влаштування
стяжок «тепла підлога» з електричним або водяним підігрівом.



ВЛАСТИВОСТІ
збільшує пластичність, рухливість;
покращує зчеплення нового бетону зі старим;
підвищує міцність, щільність, однорідність;
дає економію цементу до 15% або приріст міцності по марці до +20%;
підвищує теплопровідність підлоги та сприяє енергозбереженню;
дозволяє знизити водопотребу на 20%;
прискорює твердіння в 3 рази.
Витрата добавки для клейових сумішей: на 25кг суміші складе 0,3-0,5л
при температурі до -5°С.










ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Рідина темно-коричневого кольору, щільність 1,18+-0,02г/см3;рН-8;
концентрація 30%; хлору менше 0,1%;
 Температура застосування: від -10°С до +40°С.
 Витрати на 100кг цементу:
 від 0,5 до 2л для стяжок підлог з підігрівом
 від 0,5 до 1,5 л для бетонів;
 від 1л до 2л для самоуплотняющихся бетонів;
 при температурі від -10°С для бетонів і стяжок від 4,5л.
 до клею для плитки на 25 кг~0,1л.
 ефективність добавки залежить від якості цементу.
 Робочий термін дії: 60 хвилин.


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Задовольняє санітарно-гігієнічним нормам. Пожежо на вибухобезпечний,
відповідає 3 класу безпеки, при використанні слід дотримуватись норм з
охорони та гігієни праці. Не допускати контакту зі шкірою та попадання в
очі.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці при температурі не нижче +5°С 2 роки
від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При температурі нижче
+5°С можлива кристалізація і випадання осаду. Перед використанням
перемішати.
Виробник не несе відповідальності за неправильне використання
матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не
передбачених технічним описом.
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Грунтовка «Новапласт Н-505 »
Універсальна клеюча суміш «Новапласт Н-12У» чи «Новапласт Н-12П»
Плити утеплювача мінераловата; пінополістирол
Пластиковий зонтичний дюбель
Універсальна клеюча суміш «Новапласт Н-12У» чи «Новапласт Н-12П"
Армуюча склосітка
Універсальна клеюча суміш «Новапласт Н-12У» чи «Новапласт Н-12П"
Грунтовка адгезійна «Новапласт Н-100»
Декоративна штукатурна суміш «короїд» «Новапласт Н-31Б»;
Декоративна штукатурна суміш «барашек» «Новапласт Н-31М»

