Клеюча та армуюча суміш
для систем ТЕПЛА СТІНА

FASAD PLUS КМ-15
ÔÔ для армування та приклеювання теплоізоляційних
плит із пінопласту та мінерального волокна;
ÔÔ для укладання армуючого полотна (сітки) на
штукатурні основи;
ÔÔ тонкошарова штукатурка для підвищення
адгезії на гладких бетонних поверхнях, пористому
бетоні та гладкій кам’яній кладці тощо;
ÔÔ адгезійний штукатурний міст на слабогігроскопічну
основу та ізоляційні плити;
ÔÔ для ремонту старих (потрісканих) штукатурних
поверхонь фасадів будівель.

містить армувальні волокна

пластична, зручна в нанесенні

міцність на відрив більше 1 МПа

паропроникність

оптимальний розхід матеріалу

матеріали природного походження

$
$

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа матеріалу

Суха суміш з високоякісного цементу,
збагачена кварцевим піском, спеціальним волокном та спеціальною полімерною добавкою.

Товщина шару

2-20 мм

Кількість води
(водопотреба)

6,25-7,5 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

>> висока продуктивність при використанні;

Адгезія до бетону у віці 28 діб

не менш ніж 1,0 МПа

>> пластична;

Адгезія до пінополістиролу у
віці 3 доби

розриви по пінополістиролу

Адгезія до мінерал-ватної
плити у віці 3 доби

розриви по плиті

Морозостійкість затверділого
розчину

не менш ніж 50 циклів

Водопоглинання по масі
через 28 діб

не більш ніж 15%

Коефіцієнт паропроникності

не менш ніж 0,1 мг/(м•год•Па)

FASAD PLUS KM-15 – суха мінеральна клеюча суміш на
основі високоякісного цементного в’яжучого, заповнювача та полімерних добавок.
Властивості:
>> клеючий та армуючий розчин для скріплення
теплоізоляційних плит із пінопласту або мінерального
волокна;
>> стабільно високі показники міцності та адгезії суміші;
>> швидко розчиняється у воді;
>> зручно накладається;

>> тепло-, морозо- і водостійка;
>> стійка до сповзання з вертикальних поверхонь;
>> продукт складається з мінералів природного
походження;
>> не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
>> безпечна для навколишнього середовища

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Розхід сухої суміші

~30×50 см. На всю поверхню укласти армуючу склотканинну сітку з перекриванням смуг не менше 10 см. На наступний день нанести ще шар суміші FASAD PLUS
KM-15 товщиною ~2-3 мм. Після затвердіння розчину поверхню затерти м’якою
теркою.

при приклеюванні плит з пінополістиролу (нанесення
клею смугою по периметру і точками посередині)

від 5 кг/м2

при приклеюванні плит з мінеральної вати (нанесення
клею смугою по периметру і точками посередині)

від 6 кг/м2

На очищену від пилу бетонну поверхню нанести розчинову суміш 3-5 мм і розгладити. В процесі затвердіння розчину при досягненні визначеної жорсткості
поверхні видалити утворені напливи теркою.

при створенні базового штукатурного шару на мінералватних і пінополістирольних плитах

5 кг/м2

Штукатурка - міст

Тонкошарова штукатурка по бетону

Поверхня

На гладку поверхню бетону нанести проміжний з’єднувальний штукатурний шар
FASAD PLUS KM-15 товщиною до 10 мм, загладити і не менш ніж через 3 доби
нанести розчин цементної штукатурки.

>> червона, керамічна чи силікатна цегла;

Підготовка під фарбування

>> стіни з бетону;
>> силікатні і керамзитобетонні блоки;
>> блоки з пористого бетону.

Підготовка поверхні

При виконанні робіт температура навколишнього середовища і основи повинна
бути не нижчою, ніж +5°С та не вищою, ніж +30°С. Зовнішні робочі поверхні потрібно захистити від опадів і прямого сонячного проміння. Основа повинна бути
міцною, сухою, твердою, чистою без розшарувань. Перевірити стару штукатурку
на міцність зчеплення з основою. Вибоїни попередньо очистити і заштукатурити.
Блискучі бетонні поверхні зачистити і видалити пил. Поверхню основи обробити
грунтовкою глибокого проникнення «KRUMIX»-SUPER. Наступні роботи проводити
після повного висихання грунтовки.

ПОРЯДОК РОБОТИ
Приготування розчину

Для підготовки поверхні під фарбування повторно нанести розчин по всій поверхні шаром ~3 мм. На всю поверхню укласти склотканинну сітку зі зміщенням стиків
відносно першого шару з перекриванням смуг не менше 10 см. На наступний день
нанести ще шар суміші товщиною ~2-3 мм. Після затвердіння розчину поверхню
затерти м’якою або губчатою теркою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
>> Свіжу штукатурку захищати від морозу і швидкого висихання.
>> Декоративне покриття наносити тільки після затвердіння і висихання розчину
FASAD PLUS KM-15. Перед нанесенням декоративних
штукатурок поверхню FASAD PLUS KM-15 покрити ґрунтовкою «KRUMIXSUPER» і залишити сохнути на 24 години.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Розмішати суху цементну клеючу суміш FASAD PLUS KM-15 з чистою водою у
пропорції: 1 кг суміші на 0,25-0,3 л води.

>> До клею FASAD PLUS KM-15 будь-які інші матеріали крім води додавати не
можна.

Вручну або за допомогою будівельного міксера розмішати до отримання однорідної маси. Обов’язково витримати впродовж 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 FASAD PLUS KM-15 будь-які інші
матеріали крім води додавати не можна.

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

Облицювання ізоляційними плитами

Нанести розчинову суміш на теплоізоляційні плити найбільш ефективним способом, в залежності від нерівності поверхні (смугами, зубчастим шпателем, окремими мазками). Встановити теплоізоляційні плити зі зміщенням швів, притискаючи до
основи.
Коригувати положення плити можна впродовж 10 хвилин. Розшивку швів та армування виконувати не раніше, ніж через 24 години після приклеювання мінеральної
вати та не раніше, ніж через 48 годин для пінополістиролу.
При армуванні теплоізоляційних плит:
>>

нанести розчин суміші FASAD PLUS KM-15 шаром товщиною 3-6 мм.;

>>

поступово втопити та розрівняти армуюче полотно (сітку) з перекриванням смуг
не менш ніж 10 см.;

>>

заздалегідь провести армування прорізів діагональними смугами розміром
30х50см, а також виконати армування відкосів;

>>

нанести другий шар розчинової суміші, товщиною 1-2 мм, та вирівняти поверхню.

Подальше оздоблення декоративними матеріалами виконувати не раніше, ніж
через 3 доби.
Суміш FASAD PLUS KM-15 наносити шаром 4 мм в якості тонкошарової штукатурки на бетонну поверхню. При високій температурі навколишнього середовища і
основи термін використання розчину скорочується.

Ремонтний розчин

Для ремонту потрісканих штукатурок на поверхнях фасадів будівель нанести
FASAD PLUS KM-15 на очищені та підготовлені поверхні старої штукатурки шаром
до 10 см. За необхідності викласти армуючу сітку.

Армування поверхонь штукатурок

На сухий шар штукатурки нанести розчинову суміш по всій поверхні шаром ~3 мм.
По діагоналі відносно кутів усіх прорізів покласти смуги армуючої сітки розміром

>> При роботі з клеючою сумішшю використовувати рукавички.
>> При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і 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 FASAD PLUS КМ-15 зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних
піддонах. Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг.

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

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність клеючої та армуючої
суміші для систем «ТЕПЛА СТІНА» FASAD PLUS KM-15 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 застосування в інших
цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

KM-15

Виробник:

FASAD PLUS

25kg

Управління
з продажів:

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна
Телефони:
+38 (067) 344-82-09
+38 (0342) 58-36-67
E-mail: sales@krumix.ua
www.krumix.ua

