
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

STANDARD КМ-11  – суха мінеральна клеюча суміш на ос-
нові високоякісного цементного в’яжучого, заповнювача 
та полімерних добавок.

Властивості:

 > застосовується для сухих і вологих приміщень, всередині та 
ззовні;

 > підходить для ремонту будь-якої складності;
 > для керамограніту при укладанні на підлогу всередині 

приміщень;
 > стабільно високі показники  міцності та адгезії суміші;
 > швидко розчиняється у воді;
 > зручно накладається;
 > тонкошарове нанесення;
 > висока продуктивність при використанні;
 > пластична;
 > тепло-, морозо- і водостійка;
 > стійка до сповзання з вертикальних поверхонь;
 > для оштукатурення невеликих ділянок;
 > продукт складається з мінералів природного походження;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу
Суха суміш з високоякісного цементу, 
збагачена кварцевим піском та спеціаль-
ною полімерною добавкою

Товщина клейового шару 2-8 мм

Кількість води для  
приготування суміші

для стін – 5,5 л на 25 кг сухої суміші
для підлог – 6,25 л на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші не менш ніж 2 години

Міцність на розтяг при  
вигині у віці 28 діб не менш ніж 4,0 МПа

Міцність на згин у віці 28 діб не менш ніж 10,0 МПа

Адгезія до бетону у віці 28 діб не менш ніж 0,8 МПа

Час коригування плитки не менш ніж 10 хвилин

Час можливого технологічно-
го пересування не раніше 48 годин

Морозостійкість затверділого 
розчину не менш ніж 50 циклів

Клей для плитки

STANDARD КМ-11

 Ô для облицювання стін та підлоги керамічною плит-
кою та плитами з водопоглинанням не менше 3% 
ззовні та всередині приміщення.

1
1 не потребує додаткових компонентів

підійде для ремонту будь-якої складності

надійна фіксація плитки

тепло-, морозо-, водостійка

підвищена продуктивнісь витрат матеріалу

матеріали природного походження
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Розмір зубців шпателя вибирається з тим розрахунком, щоб поверхня зворотньої 
сторони плитки була на 80% покрита клеєм при внутрішньому облицюванні і 100% 
при зовнішньому облицюванні.
Максимальна площа поверхні, що покривається клеєм, визначається виходячи з 
можливості укладання на неї плитки протягом 10 хвилин.
При облицюванні великих поверхонь зовні приміщень слід передбачити деформа-
цію швів покриття.
Розшивку швів виконати: стінова область через 24 години, область підлоги через 
48 годин.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін  

використання розчину скорочується. Уникати потрапляння прямих сонячних 
променів.

 > До клею STANDARD КМ-11 будь-які інші матеріали крім води додавати не 
можна.

 > Клейові забруднення видаляти відразу, не допускаючи висихання.  
Інструменти після роботи вимити водою.

 > При роботі з клеючою сумішшю використовувати рукавички.
 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою та  

звернутись  до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
12 місяців, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-112, в неушкодженій упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю STANDARD КМ-11 зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних 
піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані 
по 48 мішків на дерев’яному піддоні розміром 1200х800 мм, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність клею для плитки STANDART KM-11 вказаним 
технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, 
приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник 
не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її засто-
сування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші

Розмір плитки, см Розмір сторони квадратного 
зубця шпателя, мм

Витрата сухої  
суміші, кг/м2

10×10 4 2,5

20×20 6 3,8

30×30 8 5,0

Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця

Поверхня
 > Гіпсові та гіпсоволокнисті плити;
 > Цементно-волокнисті плити;
 > Гіпсова-, цементно-піщана та цементно-вапняна штукатурки;
 > Бетон;
 > Газобетон;
 > Наливна підлога;
 > Цегла.

Підготовка поверхні
При виконанні робіт температура навколишнього середовища і основи повинна 
бути не нижчою, ніж +5°С та не вищою, ніж +30°С.  Основа повинна бути міцною, 
сухою, твердою, чистою без розшарувань. Перевірити стару штукатурку на міц-
ність зчеплення з основою. Плісняву, та будь-які інші біологічні утворення, необ-
хідно видалити, промити водою, висушити та обробити протигрибковим засобом. 
Поверхню основи обробити грунтовкою глибокого проникнення «KRUMIX»-SUPER. 
Наступні роботи проводити після повного висихання грунтовки.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Розмішати суху цементну клеючу суміш STANDARD КМ-11 з чистою водою в пропорції:
 > для стін - 1кг суміші на 0,22 л води; 
 > для підлоги - 1 кг суміші на 0,25 л води.

Вручну або за допомогою будівельного міксера розмішати до отримання одно-
рідної маси. Обов’язково витримати протягом 5 хвилин і знову перемішати. За 
необхідності відкоригувати консистенцію розчинової суміші додаванням води або 
сухої суміші з наступним перемішуванням. Приготовану розчинову суміш потрібно 
використати впродовж 2-х годин. В суміш STANDARD КМ-11 будь-які інші матеріали 
крім води додавати не можна.

Облицювання  плиткою
Роботи повинні проводитися при температурі навколишнього середовища не 
нижче +5 °С і не вище +30 °С. Нанести розчинову суміш тонким шаром на поверхню 
за допомогою шпателя. Потім обробити зубчастим шпателем з потрібною вели-
чиною зубців. Укласти плитку на шар клеючого розчину і щільно притиснути. При 
двосторонньому методі клеючий розчин слід наносити на основу і на зворотній 
бік плитки. Перед укладанням змочування плитки водою не потрібне. Коригувати 
положення плитки можна протягом 10 хвилин.

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Телефони: 
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+38 (0342) 58-36-67 
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www.krumix.ua
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