
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Приготування розчину
Гіпсове в’яжуче поступово висипати у воду та розмішати до утворення однорідної 
маси без грудок. Отриманий розчин використати впродовж 2 - 13 хвилин з 
моменту зачинення водою, після чого гіпс затвердне та стане непридатним для 
подальше використання. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 > Використовувати чисту посудину для змішування та відповідні інструменти;
 > Запобігати потраплянню бруду та сторонніх включень у розчин – це може 

змінити терміни тужавлення;
 > Необхідно додавати гіпс до води, а не навпаки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
При потраплянні гіпсу в очі необхідно промити їх чистою водою та звернутись до 
лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ
Мішки з гіпсовим в’яжучим зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах. 
Гарантійний термін зберігання гіпсового в’яжучого – 6 місяців з дня виготовлення 
за умов дотримання вимог ТУ по транспортуванню та зберіганню продукту. 
Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу чергу. 

ФОРМА ПОСТАВКИ
 > На дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм 25 мішків вагою 40 кг (або на 

дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм 25 мішків вагою 40 кг запаковані 
термоусадочною плівкою);

 > На дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм 500 поліетиленових пакетів 
вагою 5 кг запаковані стрейч-плівкою.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.
Упаковку утилізувати як побутові відходи

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність гіпсового в’яжучого будівельного вказаним 
технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, 
приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник 
не несе відповідальності за неправильне використання розчину, а також за його 
застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

ОПИС ПРОДУКТУ
Матеріал гіпсовий в’яжучий для медичних цілей – це порошкоподібна сипка 
речовина білого або білого з сірим відтінком кольору без сторонніх включень та 
грудок.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ
Матеріал гіпсовий в’яжучий для медичних цілей виготовлено з мінералу природ-
ного походження.
Екологічно-чистий виріб медичного призначення.
Властивості гіпсового в’яжучого для медичних цілей:
 > негорючий, вогнестійкий;
 > не токсичний, не виділяює або не утворює шкідливих сполук при контакті з 

водою;
 > нейтральне рН-значення (5 - 7);
 > не має ознак розм’якшення через 24 години;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечний для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу

Гіпсове в’яжуче, що виготовляється 
методом термічної обробки природнього 
гіпсового каменю до напівводного  
сульфату кальцію.

Насипна вага 890 ± 20 кг/м3

Залишок на ситі з розмірами 
вічка в світлі 0,2 мм 6 - 7 %

Кількість води (водопотреба) 0,57 - 0,63 л води на 1 кг гіпсу

Терміни
тужавлення

початок не раніше 2 хв.

кінець не пізніше 13 хв.

Границя міцності при згині 
через 2 год. не менше 2,5 - 0,1 МПа

Границя міцності при стиску 
через 2 год. не менше 5,0 - 0,25 МПа

 Ô для медичних цілей;

 Ô для виготовлення тимчасових протезів, 
муляжної ліпнини в хірургії та стоматології, 
іммобілізуючих пов’язок.
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≥ 5
МПа Висока марочна міцність

Без сторонніх домішок

Пластичність готової суміші
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5, 40 kg
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