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Про нас
Історія ПрАТ «Івано-Франківськцемент», в наш час відо-
мого  світового бренду, розпочалася в далекому 1964р. із 
«Ямницького цементного заводу». Виробнича потужність тоді 
становила лише  160 тис. тон цементу на рік.
Сьогодні, IFCEM - це сучасний високотехнологічний виробни-
чий комплекс будівельної індустрії, що складається із кількох 
окремих виробництв: цементу, покрівлельних матеріалів, 
залізобетонних виробів, гіпсу та сухих будівельних сумішей. 
У нас працює понад 2 тисячі людей. Ми турбуємося про здо-
ров’я й добробут наших працівників, забезпечуючи їм повний 
соціальний захист та  можливості кар’єрного росту.

Наші цінності

Безперервна модернізація
Прагнення до вдосконалення, підвищення продуктивності, пошук нових техно-
логічних рішень – наша щоденна праця. Ми перебуваємо в постійному процесі 
автоматизації виробництва: від видобутку сировини до відвантаження продукції.

Команда професіоналів
Наші спеціалісти мають доступ до найновіших технологій у галузі, можливість 
безперервно навчатися та вдосконалювати свої знання завдяки налагодженій 
співпраці з українськими та європейськими навчальними закладами.

Стабільно якісна продукція
Ми працюємо за міжнародними стандартами управління якістю  
ISO 9001: 2015. Власні акредитовані лабораторії IFCEM випробовують кожну виго-
товлену партію продукції згідно з українськими та європейськими стандартами.

Відповідальне споживання
Нам важливий стан довкілля, тож ми відповідально підходимо до його викори-
стання. Видобуток сировина відбувається без порушень екосистем, а на вироб-
ничих майданчиках підприємства встановлено високоефективне обладнання 
очистки відхідних газів, що відповідає усім вимогам Європейського союзу.

Асортимент
KRUMIX – це унікальне поєднання асортименту 
гіпсових та цементних сумішей. Гіпсова лінійка 
покриває усі етапи внутрішніх ремонтних робіт, 
що є особливо цінним для збереження регуляції 
мікроклімату в приміщенні. Цементна лінійка 
– клеї для внутрішніх та зовнішніх робіт різної 
складності.

Екологічність
Уся продукція KRUMIX є повністю 
екологічною, що засвідчує еко-марку-
вання «Зелений журавлик».
Еко-маркування підтверджує, що 
продукція KRUMIX найкраща у своєму 
класі та відповідає найвимогливішим 
стандартам, які тільки існують в 
Україні, тому що у виробництві за-
стосовується тільки якісна сировина, 
що видобувається без порушень еко-

систем, сам процес не забруднює довкілля, а у складі відсутні токсичні 
та канцерогенні речовини, що можуть шкодити здоров’ю людини. Усі 
відходи після використання підлягають повторній переробці.

Історія KRUMIX

Чому обирають KRUMIX

Перша тонна будівельних сумішей зійшла з конвеєру цеху гіпсових 
виробів ще в 2002р. Впродовж наступних 15-ти років підприємство 
випускало цементні та гіпсові суміші в обмежених кількостях для 
локального ринку. 
Постійно аналізуючи ринок будівельних матеріалів та спостерігаючи 
високий попит на якісні будівельні суміші, в 2017р. прийнято рішення 
про створення власної торгової марки сухих будівельних сумішей  
KRUMIX. Ми володіємо усіма ключовими ресурсами для створення 
якісних сумішей: найкращий цемент в Україні власного виробництва 
та гіпс, котрий ми виготовляємо понад 50 років.
В рамках розробленої стратегії розвитку будівельних сумішей  
KRUMIX,  ключовими напрямками стали: 
 > створення команди висококласних технологів із залученням кращих 

експертів галузі;
 > модернізація основних вузлів виробництва;
 > формування молодої команди з продажу та маркетингу.

І уже наприкінці 2017 року на полицях будівельних магазинів 
Західної України з’явилась перші мішки сумішей  KRUMIX. А уже 
до кінця 2018 року, щоб задовільнити попит споживачів, ми 
подвоїли виробничі потужності та розширили асортиментну 
лінійку.
Висока якість продукції, репутація на ринку, як надійного 
партнера, та щоденна праця команди дали свій результат. І 
уже в січні 2019р. обсяг виробництва продукції зріс ще в чотири 
рази (запущено ще одну лінію по виготовленню та фасуванню 
СБС, «Parget Makina»), а асортиментна лінійка зросла до понад 
п’ятнадцяти позицій. В березні 2019 р. ринок збуту продукції 
вийшов за рамки України: відбулась перша поставка товару на 
експорт. Та ми не зупиняємось на досягнутому, наша команда 
щоденно працює над покращенням існуючих та пошуком нових 
можливостей.

Стабільно 
найкраща якість
Високоякісний гіпс є ключовою запорукою 
якості гіпсової лінійки. Ми використовуємо 
камінь виключно 1-го та 2-го сорту. Саме зав-
дяки високим стандартам підбору сировини,  
гіпсові суміші KRUMIX якісно відрізняються від 
конкурентів своїм насиченим білим кольором.
Цементні суміші KRUMIX виготовляються із 
цементу марки 500. Завдяки якісним склад-
никам наші клеї характеризуються стабільно 

високими показниками міцності та адгезії, а також високою продуктивністю під 
час використання, що суттєво заощаджує час та бюджет.

Надійне 
партнерство
Ми можемо гарантувати якість 
продукції завдяки сучасному облад-
нанню і лабораторному контролю 
якості. Наявність власної сировинної 
бази дає можливість реалізовувати 
стабільні поставки та збалансований 
склад продукції – ми самі добуваємо, 
транспортуємо породу та варимо гіпс.
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Штукатурка гіпсова для машинного нанесення КМ-75 – 
це суха штукатурна суміш на основі гіпсового  в’яжучого 
й легкого заповнювача із застосуванням мінеральних та 
спеціальних  добавок, що забезпечують високу адгезію, 
водоутримуючу здатність і оптимальний час роботи.

Властивості:
 > пластична;
 > висока продуктивність робіт;
 > не потребує додаткового шпаклювання;
 > зручно укладається;
 > тривалий час обробки;
 > короткі терміни висихання;
 > висока адгезія;
 > висока водоутримуюча здатність;
 > зносостійка;
 > тріщиностійка;
 > паропроникна;
 > хороша теплоізоляція;
 > стійка до забивання цвяхів;
 > високі і стабільні показники міцності та адгезії  суміші;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

При необхідності можливе нанесення більш товстих 
шарів за два рази.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу
Суха суміш на основі гіпсового в’яжучо-
го, легкого заповнювача, мінеральних та 
спеціальних добавок.

Товщина штукатурного шару Мінімальна товщина: 8 мм
Середня товщина: 25 мм

Кількість води для 
приготування суміші

≈ 1400 л/год при застосуванні Kaleta А5, 
шнекова D7-2,5
≈ 650 л/год при застосуванні PFT-Technik

Час використання готової 
розчинової суміші ≈ 200 хвилин

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 2,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 4,5 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,4 МПа

Паропроникність 0,11 мг/м·год·Па

Теплопровідність 0,25 Вт/(м·К)

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 30 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для виконання внутрішніх одношарових гіпсових 
штукатурок на стелях і стінах за допомогою 
штукатурного агрегату;

  для доведення поверхні до глянцю без додатково-
го шпаклювання перед нанесенням декоративних 
покриттів.

затирається до глянцю

не потребує фінішного шпаклювання

безусадочна

легко зчісується правилом

насичений білий колір

регулює мікроклімат в приміщенні

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА 
ДЛЯ МАШИННОГО 
НАНЕСЕННЯ
КМ-75

ШТУКАТУРКИ

катурки необхідно змочити, затерти губчастою теркою та загладити металевим 
напівтерком. Після такої обробки поверхня не вимагає додаткового шпаклювання.
Також поверхні штукатурки можна надати різний малюнок або фактуру. Для 
цього після вирівнювання поверхня штукатурки прокочується рельєфним валиком 
або структурується формувальним інструментом: кельмою, губчастою теркою, 
шпателем, жорстким пензлем і т.п.
Термін роботи з розчиновою сумішшю в залежності від типу поверхні, темпера-
тури навколишнього середовища і консистенції  розчину складає орієнтовно 180 
хвилин.
Штукатурну машину та інструменти після використання промити водою. 
Час висихання штукатурки залежить від товщини штукатурного шару, температу-
ри і вологості в приміщенні, і становить в середньому 5-7 діб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Потрібно контролювати наявність в бункері сухої суміші. 
При необхідності вирівнювання значних нерівностей штукатурку слід готувати 
густішої консистенції .
У випадках, якщо необхідно штукатурення в два шари, тоді слід поверхню пер-
шого, ще незатверділого шару, хвилеподібно «причесати» штукатурним гребенем 
або зробити насічки в формі ластівчиного хвоста і вже на затверділу поверхню 
нанести другий шар.
Для прискорення процесу висихання штукатурки необхідно забезпечити достат-
ню вентиляцію приміщення.
Всі наступні роботи (шпаклювання, обклеювання шпалерами, фарбування) повин-
ні проводитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.
Після висихання штукатурку рекомендується обробити грунтовкою «KRUMIX» 
Аквагрунт або «KRUMIX» SUPER, з метою покращення адгезії  при подальшому 
обклеюванні шпалерами, фарбуванні та захисту пошкоджених металевих маяків 
від корозії .

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Розчин у змішувачі та шлангах не повинен знаходитись в нерухомому стані 

більше 15 хвилин.
 > При низьких температурах прямий обігрів штукатуреної поверхні не допуска-

ється. 
 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 

роботи з розчином.
 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою та звернути-

сь  до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
9 місяців, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-112, в неушкодженій упаковці. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і 
використовувати в першу чергу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю «Штукатурка гіпсова для машинного нанесення КМ-75» зберіга-
ти в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 30кг. Палетовані 
по 40 мішків на дерев’яному піддоні розміром 1200×900 мм, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурної суміші на основі гіпсового  в’яжу-
чого «Штукатурка гіпсова для машинного нанесення КМ-75» вказаним технічним 
характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготу-
вання 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.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Розхід сухої суміші
1 мішок (30 кг) приблизно на 3,5 м2 поверхні при товщині шару 10 мм. Орієнтовно 
з 100 кг сухої суміші утворюється приблизно 115 л розчинової суміші.
Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня
 > Цегла (керамічна, силікатна, пустотіла і т.п.); 
 > Бетон (моноліт, плити та інші елементи конструкцій з бетону та залізобетону); 
 > Цементні та гіпсові блоки, 
 > Бетон з полістиролу; 
 > Гіпсокартонні та гіпсоволокнисті листи; 
 > Старі цементні, вапняні та гіпсові штукатурки; 
 > Газобетон, пінобетон, пористий бетон; 
 > Стабільні гладкі основи, оброблені декоративним покриттям.

Підготовка поверхні
При виконанні робіт температура навколишнього середовища та основи повинна 
бути не нижчою, ніж +5°С та не вищою, ніж +30°С.  Поверхня, призначена для шту-
катурення, повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, очищеною від бруду, пилу, 
залишків фарб, опалубних мастил, жирів та відшарувань. Великі нерівності усу-
нути. Дуже гладкі основи необхідно обробити сталевою щіткою або абразивним 
папером. Поверхні, що обсипаються, зачистити механічним способом. Обробити 
металеві елементи засобом, що запобігає корозії . Увага! Всі основи штукатуряться 
після нанесення грунтовки, відповідно до типу даної основи. Гладкі та негігроско-
пічні основи рекомендується обробити грунтовкою Бетоконтакт, основи з підви-
щеним водопоглинанням – грунтовкою  «KRUMIX» Універсал. При штукатуренні на 
зовнішні кути прикріпити направляючі маяки за допомогою штукатурки KM-75 або 
монтажного клею KM MontageFix для отримання рівної поверхні. Розчин нанести 
на поверхню і внутрішню сторону кутового профілю і притиснути профіль до 
основи, починаючи від центру до країв.

ПОРЯДОК РОБОТИ
Підготовка розчинозмішувального насоса до роботи
Підготувати насос до роботи згідно з інструкцією по експлуатації . Підключити воду 
й електроживлення. Встановити витрату води, що поступає в насос, відповідно до 
необхідної консистенції  розчину. Робочий простір повинен бути вільним для пере-
сування з розчиновим пістолетом. Розчиновий шланг не повинен мати перегинів і 
петель, що перешкоджають проходженню штукатурного розчину. Довжина шлангу 
має бути достатньою, щоб він не знаходився в натягнутому положенні.

Нанесення і вирівнювання штукатурного розчину 
машинним способом
Для нанесення розчину необхідно стати боком до робочої поверхні, взяти однією 
рукою розчиновий пістолет, а іншою – шланг на відстані близько 50 см від основи 
пістолета. Відкрити повітряний вентиль і витримати паузу (10-30 секунд), поки не 
з’явиться розчин. Спочатку слід заповнити глибокі отвори і западини, після чого 
нанести розчин на лінії  кутів (стіна-стеля, стіна-стіна, стіна-підлога). Потім розчин 
нанести на поверхню з дотриманням наступних правил:
 > розчиновий пістолет необхідно тримати перпендикулярно до робочої поверхні 

на відстані близько 30 см від поверхні до сопла;
 > товщина шару нанесення штукатурки регулюється швидкістю переміщення 

пістолету;
 > напрямок нанесення штукатурного розчину на поверхню стіни здійснювати 

зліва направо та зверху вниз, тобто починати з верхнього лівого кута;
 > напрямок нанесення штукатурного розчину на поверхню стелі здійснювати з 

боку, протилежного вікнам зліва направо;
 > розчин наносити смугами, довжиною приблизно 70 см. Кожну попередню 

смугу перекривати наступною з накриттям в 5-10 см з лівого краю;
 > після нанесення розчину на поверхню закрити повітряний вентиль на пістолеті 

розчину.
Нанесений розчин вирівняти за допомогою правила. Перевірити відхилення 
поверхні за допомогою рівня, шнурка або шаблону. Взяти розчиновий пістолет, 
відкрити повітряний вентиль і нанести додатковий шар розчину там, де його не 
вистачає.
Увага! При необхідності нанесення додаткового шару розчину, його нанесення 
можливе тільки протягом 30 хвилин з моменту нанесення попереднього шару. 
В іншому випадку нанесення другого шару можливе тільки після затвердіння 
першого шару. 
Після початку тужавлення поверхню штукатурки необхідно вирівняти трапецієпо-
дібним правилом, тримаючи його перпендикулярно до основи, зрізаючи надлишки 
і заповнюючи заглиблення. Через 30-40 хвилин після підрізання,  поверхню шту-

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

Штукатурка гіпсова 
машинного нанесення 
КМ-75

30kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ШТУКАТУРКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Штукатурка гіпсова KM Start – це суха штукатурна су-
міш на основі гіпсового  в’яжучого, легкого заповнювача 
та спеціальних  добавок.

Властивості:

 > наноситься в один шар при великій товщині;

 > пластична;

 > зручно укладається;

 > зносостійка;

 > тріщиностійка;

 > тривалий час обробки;

 > короткі терміни висихання;

 > поверхня піддається структуруванню;

 > насичений білий колір;

 > стійка до забивання цвяхів;

 > високі та стабільні показники міцності та адгезії  суміші;

 > продукт на основі гіпсового в’яжучого власного 
виробництва;

 > регулює мікроклімат в приміщенні;

 > складається з мінералів природного походження
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу
Суха суміш на основі гіпсового 
в’яжучого, легкого заповнювача та 
спеціальних добавок

Товщина шару шпаклівки Мінімальна товщина: 3 мм
Максимальна товщина: 60 мм

Кількість води для 
приготування суміші 16-18 л води на 30 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 40-60 хв.

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 2,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 5,0 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,45 МПа

Паропроникність 0,054 мг/м·год·Па

Теплопровідність 0,27 Вт/(м·К)

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 20 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для ручного штукатурення різних типів поверхонь 
стін всередині приміщень (у т.ч. кухні та ванні 
кімнати);

  для вирівнювання поверхонь стін перед 
декоративним оздобленням.

наноситься одним шаром

товщина нанесення 3-60 мм

міцна

зносостійка, не тріскає

насичений білий колір

регулює мікроклімат в приміщенні

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА 

КM Start

kg

ШТУКАТУРКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін викори-

стання розчину скорочується;
 > При низьких температурах прямий обігрів штукатуреної поверхні не допуска-

ється;
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші; 
 > Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання 

води і додаткове перемішування тільки зовні покращують придатність суміші 
до використання;

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином;

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю KM Start зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром.
Маса нетто 30 кг. Палетовані по 40 мішків на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.
Маса нетто 15 кг. Палетовані по 80 мішків на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурної суміші на основі гіпсового  в’яжу-
чого KM Start вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил тран-
спортування, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному 
технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використан-
ня суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим 
технічним описом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші
При рівній поверхні 1 мішок (30) кг на 3-3,5 м2 поверхні при товщині шару 10 мм. 
Орієнтовно з мішка сухої суміші (30 кг) утворюється 36 л готового розчину.

Витрати сухої суміші на 1 м2 при товщині шару 10 мм. 8,5-10,0 кг.

Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня
 > Керамічна та силікатна цегла;
 > Газобетонні блоки;
 > Бетон і легкий бетон;
 > Будівельні плити.

Підготовка поверхні
Поверхня, призначена для штукатурення, повинна бути міцною, сухою, неза-
мерзлою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастил, жирів та 
відшарувань. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Металеві 
елементи необхідно захистити від корозії . Дуже гладкі основи потрібно обробити 
сталевою щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроскопіч-
ність, наприклад, силікатна і керамічна цегла, газобетонні блоки, для запобігання 
нерівномірного тужавлення штукатурного розчину та забезпечення адгезії , реко-
мендується попередньо обробити грунтовкою глибокого проникнення «KRUMIX» 
Універсал, а негігроскопічні, щільні поверхні, наприклад, бетон, для покращення 
адгезії  штукатурки до поверхні обробити грунтовкою «KRUMIX» Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Гіпсову штукатурну суміш засипати у ємність з чистою холодною водою у співвід-
ношенні 1 кг на 0,5-0,6 л води (1 мішок 30 кг суміші на 16-18 л води). Потім ретельно 
перемішати вручну за допомогою кельми або будівельним міксером на малих обер-
тах до отримання однорідної маси без грудок. Витримати 4-5 хв., потім розчинову 
суміш знову перемішати.

Виконання робіт
Приготовану розчинову суміш протягом 30 хвилин після зачинення водою нанести 
на поверхню і вирівняти за допомогою правила. Після початку тужавлення «зріза-
ти» широким плоским шпателем або правилом. Тривалість роботи з розчиновою 
сумішшю залежно від виду основи, температури навколишнього середовища і 
консистенції  розчину, складає 40-60 хвилин від початку зачинення водою. За 
один раз готується така кількість розчину, яку можна використовувати протягом 
однієї години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При необхідності вирівнювання значних нерівностей штукатурку слід готувати 
густішої консистенції .
Якщо в окремих випадках необхідно штукатурення в два шари, тоді слід поверхню 
першого, ще незатверділого шару, хвилеподібно «причесати» штукатурним гребе-
нем, або зробити насічки в формі ластівчиного хвоста. Другий шар наноситься на 
затверділу поверхню.
Для приклеювання кахельної плитки мінімальна товщина штукатурки повинна 
бути 10 мм.
Для прискорення процесу висихання штукатурки необхідно забезпечити достат-
ню вентиляцію приміщення.
Всі наступні роботи (шпаклювання, поклейка шпалер, фарбування) повинні прово-
дитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

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

штукатурка гіпсова

КM Start

15kg,30kg
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ШТУКАТУРКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Штукатурка гіпсова легка КМ Universal – це суха шту-
катурна суміш на основі гіпсового  в’яжучого, легкого 
заповнювача та спеціальних  добавок. Суміш є універ-
сальною для всіх типів поверхонь завдяки особливим 
адгезійним властивостям.

Властивості:
 > пластична;
 > зручно укладається;
 > зносостійка;
 > тріщиностійка;
 > наноситься в один шар навіть при великій товщині;
 > можливе нанесення в два шари;
 > тривалий час обробки;
 > короткі терміни висихання;
 > насичений білий колір, що зменшує витрати фарби при 

подальшому оздобленні;
 > поверхня піддається структуруванню;
 > стійка до забивання цвяхів;
 > високі та стабільні показники міцності та адгезії  суміші;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого власного 

виробництва;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;

 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу
Суха суміш на основі гіпсового в’яжучо-
го, легкого заповнювача та спеціальних 
добавок.

Товщина штукатурного шару

Мінімальна товщина: 5 мм
Максимальна товщина: 50 мм
Максимальна товщина для стель: 15 мм
Мінімальна товщина для стель: 5 мм

Кількість води ( водопотреба) 16-18 л води на 30 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 40-60 хвилин

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 1,5 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 3,5 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,4 МПа

Паропроникність 0,11 мг/м·год·Па

Теплопровідність 0,22 Вт/(м·К)

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 30 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для ручного штукатурення стін і стель всередині 
приміщень (у т.ч. кухні та ванні кімнати).

підвищений вміст перліту 

товщина нанесення:
стіна - 5-50 мм, стеля - до 15 мм

міцна

піддається глянцюванню

насичений білий колір

регулює мікроклімат в приміщенні

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА ЛЕГКА 
КМ Universal

kg

ШТУКАТУРКИ

 > Для приклеювання кахельної плитки мінімальна товщина штукатурки повинна 
бути 10 мм.

 > Для прискорення процесу висихання штукатурки необхідно забезпечити 
достатню вентиляцію приміщення.

 > Всі наступні роботи (шпаклювання, обклеювання шпалерами, фарбування) 
повинні проводитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > При низьких температурах прямий обігрів штукатуреної поверхні не допуска-

ється. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
 > Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання 

води і додаткове перемішування тільки зовні покращують придатність суміші 
до використання.

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином. Обладнання та інструменти одразу після використання 
промити водою.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою та звернути-
сь  до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю КМ Universal  зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних 
піддонах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу 
чергу.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром.
Маса нетто 30 кг. Палетовані по 40 мішків на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.
Маса нетто 15 кг. Палетовані по 80 мішків на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність  штукатурки KM Universal вказаним технічним 
характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготу-
вання 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.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Розхід сухої суміші
При рівній поверхні 1 мішок (30 кг) на 3,5 м2 поверхні при товщині шару 10 мм. 
Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня
 > керамічна та силікатна цегла;
 > газобетонні блоки;
 > бетон і легкий бетон;
 > будівельні плити;
 > цементна штукатурка.

Підготовка поверхні
Температура основи та повітря в приміщенні повинна бути не нижче +5°С.  По-
верхня, призначена для штукатурення, повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, 
очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастил, жирів та відша-
рувань. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Металеві 
елементи необхідно захистити від корозії . Дуже гладкі основи потрібно обробити 
сталевою щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроско-
пічність, наприклад, силікатна і керамічна цегла, газо- та пінобетонні блоки, для 
запобігання нерівномірного тужавлення штукатурного розчину та забезпечення 
адгезії , рекомендується попередньо обробити грунтовкою глибокого проникнен-
ня «KRUMIX» Універсал, а негігроскопічні, щільні поверхні, наприклад, бетон, для 
покращення адгезії  штукатурки до поверхні обробити грунтовкою Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ
Приготування розчину
Гіпсову штукатурну суміш КМ Universal засипати у ємність з чистою холодною 
водою у співвідношенні 1 мішок 30 кг суміші на 16-18 л (1 кг суміші на 0,5-0,6 л води). 
Потім ретельно перемішати вручну за допомогою кельми або будівельним міксером 
на малих обертах до отримання однорідної маси без грудок. Витримати 4-5 хв., 
потім розчинову суміш знову перемішати.
Виконання робіт
Під час виконання робіт температура навколишнього середовища, основи та 
матеріалу повинна бути не менше +5 0С. Приготовану розчинову суміш протягом 
30 хвилин після зачинення водою нанести на поверхню і вирівняти за допомогою 
правила. Після початку тужавлення поверхню штукатурки трохи зволожити, 
затерти губчастою теркою і загладити металевим напівтерком. Тривалість роботи 
з розчиновою сумішшю залежно від виду основи, температури навколишнього 
середовища і консистенції  розчину складає приблизно 40-60 хвилин від початку 
зачинення водою. За один раз готується така кількість розчину, яку можна вико-
ристовувати протягом однієї години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 > При необхідності вирівнювання значних нерівностей штукатурку слід готувати 

густішої консистенції .
 > Якщо в окремих випадках необхідно штукатурення в два шари, тоді слід 

поверхню першого, ще незатверділого шару, хвилеподібно «причесати» шту-
катурним гребенем або зробити насічки в формі ластівчиного хвоста. Другий 
шар наноситься на затверділу поверхню.

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

Штукатурка гіпсова легка

КМ Universal

15kg,30kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ШТУКАТУРКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка гіпсова KM Finish – це суха шпаклювальна 
суміш на основі гіпсового  в’яжучого та спеціальних  
добавок.

Властивості:

 > пластична;
 > зручно укладається;
 > зносостійка;
 > тріщиностійка;
 > тривалий час обробки;
 > короткі терміни висихання;
 > насичений білий колір, що зменшує розхід фарби при по-

дальших малярних роботах;
 > поверхня піддається структуруванню;
 > високі і стабільні показники міцності та адгезії  суміші;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого власного 

виробництва;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > складається з мінералів природного походження;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу Суха суміш на основі гіпсового в’яжучого 
матеріалу та спеціальних добавок.

Товщина шару шпаклівки Мінімальна товщина: від 1 мм
Максимальна товщина: до 5 мм

Кількість води для 
приготування суміші 13-15 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 80-100 хв.

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 2,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 5,0 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,6 МПа

Паропроникність 0,075 мг/м·год·Па

Усадка не більше 0,5 мм/м

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 10 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для базового вирівнювання стін та стель з 
нерівностями до 5 мм під декоративне оздоблення, 
поклейку шпалер та фарбування;

  шпаклювання швів готових бетонних виробів.

kg
міцна

насичений білий колір

піддається декоруванню

зносостійка, не тріскає

пластична

регулює мікроклімат в приміщенні

ШПАКЛІВКА ГІПСОВА

KM Finish

ШПАКЛІВКИ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартонних плит.
 > При високій температурі навколишнього середовища й основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
 > Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання 

води або  додаткове перемішування не збільшують час використання розчи-
нової суміші.

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю KM Finish зберігати в сухому приміщенні на 
дерев’яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані 
по 45 мішків на дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклювальної суміші на основі гіпсового  
в’яжучого KM Finish 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.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші

Витрати сухої суміші на 1 м2 при товщині шару 1 мм. 1 кг.

Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня
 > Гіпсова штукатурка;
 > Вапняно-цементна штукатурка;
 > Цементна штукатурка;
 > Бетон і готові бетонні конструкції .

Підготовка поверхні
Поверхня, призначена для шпаклювання, повинна бути рівною, міцною, сухою, не-
замерзлою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастил, жирів та 
відшарувань. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Металеві 
елементи необхідно захистити від корозії . Дуже гладкі основи потрібно обробити 
сталевою щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроскопіч-
ність, рекомендується попередньо обробити грунтовкою «KRUMIX» Аквагрунт, а 
бетонні поверхні  грунтовкою глибокого проникнення Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Шпаклівку гіпсову КМ Finish засипати у ємність з чистою холодною водою у 
співвідношенні 1 кг суміші на 0,5-0,6 л води. Потім ретельно перемішати вручну 
за допомогою кельми або будівельним міксером на малих обертах до отримання 
однорідної маси без грудок. Через 3-5 хв.  розчинову суміш повторно перемішати. 
За один раз готується така кількість розчину, яку можна використовувати протягом 
однієї години.

Виконання робіт
При виконанні робіт температура навколишнього середовища, основи та матері-
алу повинна бути не менше +5 °С. Готова до застосування суміш накладається на 
основу за допомогою шпателів і терок з нержавіючих матеріалів. Термін роботи з 
готовим розчином складає 80-100 хвилин, в залежності від виду основи, темпе-
ратури навколишнього середовища і консистенції  розчину. Спочатку необхідно 
заповнити великі нерівності, а при необхідності, проводиться повторне шпаклю-
вання. При повноповерхневому нанесенні працювати гладилкою або штукатурним 
соколом. Нерівності зрівняти шліфувальним папером (зерно №120).

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь не менше 1 мм.
Всі наступні роботи (поклейка шпалер, фарбування) повинні проводитись тільки 
після повного висихання нанесеного матеріалу.

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

шпаклівка гіпсова

KM Finish

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ШПАКЛІВКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка гіпсова KM Saten – це суха шпаклювальна 
суміш на основі гіпсового  в’яжучого, мінерального напов-
нювача та спеціальних добавок, що забезпечують ефект 
ідеально гладкої поверхні.

Властивості:

 > ідеально гладкі поверхні;
 > підвищена пластичність;
 > зручно укладається;
 > тріщиностійка;
 > тривалий час обробки;
 > короткі терміни висихання;
 > мінімальна товщина шару від 0,2 мм.;
 > насичений білий колір, що зменшує розхід фарби при 

подальших малярних роботах;
 > легко піддається сухому шліфуванню;
 > високі і стабільні показники міцності та адгезії  суміші;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого власного 

виробництва;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > складається з мінералів природного походження.
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу
Суха суміш на основі гіпсового 
в’яжучого, мінерального наповнювача та 
спеціальних добавок.

Товщина шару шпаклівки Мінімальна товщина: від 0,2 мм
Максимальна товщина: до 5 мм

Кількість води (водопотреба) 13-15 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 80-100 хв.

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 1,5 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 2,5 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,3 МПа

Паропроникність 0,07 мг/м·год·Па

Усадка не більше 0,5 мм/м

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 10 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для підготовки ідеально гладких поверхонь стін 
та стель під декоративне оздоблення, поклейку 
шпалер та фарбування

тонкошарове нанесення

пластична

ідеально гладка поверхня

легко піддається сухому шліфуваанню

насичений білий колір

регулює мікроклімат в приміщенні

ШПАКЛІВКА ГІПСОВА

KM Saten

ШПАКЛІВКИ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартонних плит.
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
 > Матеріал, що затужавів, більше не використовувати. Додавання води або  

додаткове перемішування не забезпечують відновлення робочих властивос-
тей розчину. 

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю KM Saten зберігати в сухому приміщенні на 
дерев’яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані 
по 45 мішків на дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклювальної суміші на основі гіпсового 
в’яжучого KM Saten 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.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші

Витрати сухої суміші на 1 м2 при товщині шару 1 мм. 0,9 кг.

Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня
 > Гіпсокартонні плити;
 > Гіпсові штукатурки;
 > Цементні штукатурки;
 > Бетонні поверхні.

Підготовка поверхні
Поверхня, призначена для шпаклювання, повинна бути рівною, міцною, сухою, 
незамерзлою. Поверхню слід очистити від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних 
мастил, жирів та відшарувань. Дуже гладкі основи потрібно обробити сталевою 
щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроскопічність, 
рекомендується попередньо обробити грунтовкою «KRUMIX» Аквагрунт, а гладкі 
бетонні поверхні  грунтовкою глибокого проникнення Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Шпаклівку KM Saten засипати у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 
1 кг суміші на 0,5-0,6 л води.  Ретельно перемішати вручну за допомогою кельми або 
будівельним міксером на малих обертах до отримання однорідної маси без грудок. 
Через 3-5 хв.  розчинову суміш повторно перемішати. При необхідності вирівню-
вання значних нерівностей шпаклівку слід готувати густішої консистенції . За один 
раз готується така кількість розчину, яку можна використовувати протягом однієї 
години.

Виконання робіт
Готова до застосування суміш наноситься на поверхню вручну за допомогою ши-
рокого металевого шпателя з нержавіючого матеріалу вертикально знизу вгору 
або навпаки. Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь – від 
0,2 мм. Термін роботи з готовим розчином складає 80-100 хвилин, в залежності від 
виду основи, температури навколишнього середовища та консистенції  розчину. 
При нанесенні шпаклівки на великі поверхні обробку виконувати за допомогою 
гладилки або швейцарського сокола. Нерівності зрівняти шліфувальним папером 
(зерно № 180).

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь не менше 0,2 мм.
Всі наступні роботи (поклейка шпалер, фарбування) повинні проводитись тільки 
після повного висихання нанесеного матеріалу.

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

шпаклівка гіпсова

KM Saten

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ШПАКЛІВКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка гіпсова універсальна фінішна KM MultiFinish – 
це спеціальна суха шпаклювальна суміш на основі нату-
рального гіпсового  в’яжучого, модифікована мінеральними 
та спеціальними  добавками, що забезпечують високу якість 
та відмінний кінцевий ефект (ідеально гладку поверхню). 
Суміш є універсальною.

Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартон-
них плит.

Властивості:
 > підвищена пластичність;
 > зручно укладається;
 > універсальна;
 > висока продуктивність при нанесенні;
 > зносостійка;
 > тріщиностійка;
 > ідеально гладкі поверхні;
 > тривалий час обробки;
 > короткі терміни висихання;
 > легко піддається сухому шліфуванню;
 > насичений білий колір, що зменшує витрату фарби при 

подальших малярних роботах;
 > мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних 

поверхонь від 0,2 мм.;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого 

власного виробництва;
 > складається з мінералів природного походження;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу
Суха суміш на основі гіпсового в’яжу-
чого, мінерального наповнювача та 
спеціальних добавок

Товщина шару шпаклівки Мінімальна товщина: від 0,2 мм
Максимальна товщина: до 5 мм

Кількість води (водопотреба) 10-12 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 60 хвилин

Міцність на розтяг при вигині у 
віці 7 діб не менше ніж 2,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше ніж 4,0 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше ніж 0,4 МПа

Паропроникність 0,089 мг/м·год·Па

Усадка не більш ніж 0,5 мм/м

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі товщиною 5 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишнього 
середовища

від +5 до +30 °С

  для тонкошарового шпаклювання всередині примі-
щень вручну з нормальною вологістю і температу-
рою.

  для вирівнювання стін і стель з нерівностями до 
5 мм або для заповнення стиків та вибоїн збірних 
залізобетонних елементів.

  як фінішна шпаклівка для підготовки великої по-
верхні з гіпсокартонних листів або штукатурки під 
високоякісне фарбування

універсальне застосування

товщина нанесення 0,2 - 5 мм

легко піддається сухому шліфуванню

швидка обробка 

насичений білий колір

регулює мікроклімат в приміщенні

Шпаклівка фінішна

KM MultiFinish

х2

1

ШПАКЛІВКИ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартонних плит.
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші. 
 > Не допускається додавання в шпаклювальну суміш інших матеріалів, оскільки 

це може погіршити її властивості. 
 > Матеріал, що затужавів, більше не використовувати. Додавання води або  

додаткове перемішування не забезпечують відновлення робочих властивос-
тей розчину. 

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю KM MultiFinish  зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних 
піддонах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу 
чергу.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані 
на дерев’яному піддоні розміром 1200×900 мм по 45 мішків, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність  шпаклівки гіпсової універсальної фінішної KM 
MultiFinish  вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил тран-
спортування, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному 
технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використан-
ня суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим 
технічним описом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші
При рівній поверхні приблизно 0,8-1,0 кг на 1 м2 поверхні при товщині шару 1 мм.
Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня
 > гіпсокартонні плити;
 > гіпсові та цементні штукатурки; 
 > бетонні поверхні.

Підготовка поверхні
Поверхня для шпаклювання повинна бути рівною, сухою, міцною, незамерзлою. 
Поверхню слід очистити від бруду, пилу, залишків фарб та відшарувань, з бетону 
видалити залишки опалубного мастила, жирів. Дуже гладкі основи потрібно 
обробити сталевою щіткою або абразивним папером. Поверхні з високою погли-
нальною здатністю та поверхні зі щільною гладкою структурою (а також щільні 
гладкі поверхні) рекомендується попередньо обробити грунтовкою KruMix Універ-
сал, а бетонні поверхні грунтовкою глибокого проникнення Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Шпаклівку гіпсову KM MultiFinish засипати в ємність з чистою холодною водою у 
співвідношенні 1 кг суміші приблизно на 0,4-0,5 л води або 1 мішок (25 кг) приблизно 
на 10-12 л води. Перемішати до утворення консистенції  густої сметани за допомогою 
будівельного міксера на малих обертах. Через 3-5 хв. розчинову суміш повторно 
перемішати. При необхідності додати суміш або воду для отримання необхідної 
консистенції  і знову перемішати. Для вирівнювання значних нерівностей шпаклівку 
слід готувати  густішої консистенції .

Виконання робіт
Під час виконання робіт температура навколишнього середовища, основи та 
матеріалу має бути не менше +5°С. Готова до застосування суміш наноситься на 
поверхню вручну за допомогою широкого металевого шпателя з нержавіючих 
матеріалів вертикально знизу вгору або навпаки. Мінімальна товщина шару при 
шпаклюванні рівних поверхонь становить від 0,2 мм.
При закладенні швів між бетонними елементами, вирівняти розчинову суміш до 
одного рівня з прилеглою поверхнею. При необхідності, шпаклювання провести 
в два прийоми. Якщо ця поверхня готується під фарбування, то рекомендується 
використовувати армуючу стрічку.
При суцільному шпаклюванні плоских бетонних поверхонь розчинову суміш нане-
сти і розрівняти за допомогою широкого шпателя, правила або «швейцарського 
сокола». Через 50 хвилин загладити. Ймовірні нерівності зрівняти шліфувальним 
папером. Легко піддається сухому шліфуванню.
Тривалість збереження робочих властивостей розчинової суміші шпаклівки до 
початку загустіння не менше 60 хвилин, в залежності від виду основи, температу-
ри навколишнього середовища і консистенції  розчину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 > Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь не менше 0,2 мм.
 > Всі наступні роботи (обклеювання шпалерами, фарбування) повинні проводи-

тись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

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

Шпаклівка фінішна
KM MultiFinish

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ШПАКЛІВКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка КМ Filler – це суха шпаклювальна суміш на 
основі натурального гіпсового в’яжучого, модифікована 
мінеральними та спеціальними  добавками, що забезпечують 
високу адгезію, водоутримуючу здатність і оптимальний час 
роботи. Суміш є універсальною та призначена для ручного 
шпаклювання всередині приміщень з нормальною вологістю 
і температурою від +5 0С до +30 0С.

Властивості:
 > застосовується з використанням армуючої стрічки;
 > пластична;
 > зручна в застосуванні;
 > легко наноситься та шліфується;
 > не дає усадку;
 > висока адгезія;
 > тріщиностійка;
 > оптимальний час роботи;
 > короткі терміни висихання;
 > насичений білий колір;
 > високі та стабільні показники міцності;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого 

власного виробництва;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу Суха суміш на основі гіпсового в’яжучого 
та спеціальних добавок.

Товщина штукатурного шару Мінімальна товщина: 1 мм
Максимальна товщина: до 5 мм

Кількість води ( водопотреба) ≈ 18 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 60 хвилин

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 3,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 6,0 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,75 МПа

Паропроникність 0,08 мг/м·год·Па

Усадка не більш ніж 0,5 мм/м

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 5 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для закладення вручну швів гіпсокартонних листів 
і гіпсоволокнистих листів, які мають стончену чи 
заокруглену кромку з використанням армуючої 
стрічки;

  для виправлення дефектів ГКЛ (ГВЛ), тріщин, 
вибоїн, тощо;

  для монтажу і закладення стиків пазогребневих 
плит;

  для заповнення стиків та вибоїн збірних 
залізобетонних елементів;

  для вирівнювання стін і стель з нерівностями 
до 5 мм.

х2

легко шліфується

не тріскає

безусадочна

насичений білий колір

подовжений час роботи

пластична

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ШВІВ 
КМ Filler

ШПАКЛІВКИ ДЛЯ ШВІВ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища й основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
 > Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання 

води або  додаткове перемішування не збільшують час використання розчи-
нової суміші.

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю «Шпаклівка КМ Filler» зберігати в сухому приміщенні на дерев’я-
них піддонах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в 
першу чергу.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані 
на дерев’яному піддоні розміром 1200×900 мм по 45 мішків, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність  шпаклівки KM Filler вказаним технічним характе-
ристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та 
нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших 
цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Розхід сухої суміші
Шпаклювання швів ГКЛ – приблизно 0,25-0,30 кг/п.м.
При суцільному шпаклюванні шаром 1 мм – приблизно 0,8-0,9 кг/м2. 
Монтаж пазогребневих плит – приблизно 1,5-2,0 кг/м2.
Витрата залежить від геометрії  поверхні та навиків виконавця.

Поверхня
 > ГКЛ;
 > пазогребневі плити;
 > бетон та готові бетонні конструкції ;
 > пористий бетон.

Підготовка поверхні
Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, 
опалубних мастил, жирів та відшарувань. Великі нерівності усунути. Металеві еле-
менти необхідно захистити від корозії . Основи, які мають високу гігроскопічність, 
рекомендується попередньо обробити грунтовкою «KRUMIX» Універсал.

ПОРЯДОК РОБОТИ
Приготування розчину
Суху суміш шпаклівка КМ Filler засипати у ємність з чистою холодною водою у 
співвідношенні: 1 кг суміші приблизно на 0,72 л води, або 1 мішок (25 кг) приблизно 
на 18 л води. Потім ретельно перемішати будівельним міксером або шпателем 
до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчин 2-3 хвилини. При 
необхідності додати суміш або воду для отримання потрібної консистенції  і знову 
перемішати

Виконання робіт
Під час виконання робіт температура навколишнього середовища, основи та 
матеріалу повинна бути не менше +5 0С. Приготовлену розчинову суміш викори-
стати протягом приблизно 60 хвилин з моменту зачинення водою. Заповнити шви  
шпаклівкою, уложити армуючу стрічку і злегка притиснути її шпателем. Наступні 
шари наносити тільки тоді, коли попередній затвердів та висох. Головки шурупів 
також зашпаклювати. Незначні нерівності усунути шліфуванням.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 > Шпаклювати ГКЛ тільки в умовах виключення змін їх лінійних розмірів внаслі-

док коливань температури та вологості;
 > Всі наступні шари повинні наноситись тільки після повного затвердіння та 

висихання попереднього шару;
 > Ємності та інструменти відразу після використання промити водою.

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

Шпаклівка для швів
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ШПАКЛІВКИ ДЛЯ ШВІВ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ
Шпаклівка KM Filler Plus – це багатофункціональна суха шпа-
клювальна суміш на основі натурального гіпсового  в’яжучого, 
модифікована мінеральними та спеціальними  добавками, що 
забезпечують високу адгезію, водоутримуючу здатність і опти-
мальний час роботи; міцна, армована мікроволокнами. Суміш 
є універсальною та призначена для ручного шпаклювання 
всередині приміщень.

Властивості:
 > застосовується без використання армуючої стрічки;
 > ефективна для закладення поперечних кромок ГКП (кромки 

із знятою фаскою);
 > армована мікроволокнами;
 > пластична;
 > зручна в застосуванні;
 > легко наноситься і шліфується;
 > не дає усадку;
 > висока адгезія;
 > тріщиностійка;
 > ідеальна для гіпсокартону;
 > оптимальний час роботи;
 > короткі терміни висихання;
 > високі та стабільні показники міцності;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого 

власного виробництва;
 > складається з мінералів природнього походження;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу Суха суміш на основі гіпсового в’яжучого 
та спеціальних добавок

Товщина штукатурного шару Мінімальна товщина: 1 мм
Максимальна товщина: до 5 мм

Кількість води ( водопотреба) ≈ 16,5-17,5 л води на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 60 хвилин

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менше 3,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менше 6,0 МПа

Міцність зчеплення з основою не менше 0,75 МПа

Паропроникність 0,071 мг/м·год·Па

Усадка не більш ніж 0,5 мм/м

Тріщиностійкість відсутність тріщин на шарі 
товщиною 5 мм

Температура розчинової 
суміші, основи і навколишньо-
го середовища

від +5 до +30 °С

  для закладення вручну швів гіпсокартонних листів 
і гіпсоволокнистих листів, які мають стончену чи 
заокруглену кромку без використання армуючої 
стрічки. Суміш є ефективною для закладення попе-
речних кромок ГКЛ (кромки із знятою фаскою);

  для попереднього вирівнювання ГКЛ (ГВЛ), виправ-
лення дефектів (тріщин, вибоїн, щілин), шпаклюван-
ня деталей кріплення тощо;

  для монтажу і закладення стиків пазогребневих 
плит;

  для заповнення стиків та вибоїн збірних залізобе-
тонних елементів;

  для вирівнювання стін і стель з нерівностями 
до 5 мм.

х2

армована мікроволокнами

не тріскає

безусадочна

насичений білий колір

подовжений час роботи
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ШПАКЛІВКА ДЛЯ ШВІВ 
КМ Filler Plus

ШПАКЛІВКИ ДЛЯ ШВІВ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 > При роботі з плитами, що мають заокруглену кромку, необхідно залишити між 

плитами зазор в 5 мм.
 > Обрізані краї плит повинні мати фаску.
 > Шпаклювати ГКЛ (ГВЛ) тільки в умовах виключення змін їх лінійних розмірів 

внаслідок коливань температури та вологості.
 > Всі наступні шари повинні наноситись тільки після повного затвердіння та 

висихання попереднього шару.
 > Ємності та інструменти відразу після використання промити водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища й основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Не застосовувати по вологій основі.
 > Не застосовувати розчин, який вже почав тверднути, так як це призведе до 

утворення тріщин. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
 > Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання 

води або  додаткове перемішування не збільшують час використання розчи-
нової суміші.

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

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

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із сумішшю KM Filler Plus зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддо-
нах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу чергу.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані 
на дерев’яному піддоні розміром 1200×900 мм по 45 мішків, запаковані термоуса-
дочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклівки KM Filler Plus вказаним технічним 
характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготу-
вання 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.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Розхід сухої суміші
Шпаклювання швів ГКЛ (ГВЛ) при товщині шару 3 мм в залежності від форми 
оброблюваних кромок – приблизно 0,25-0,35 кг/м.п.
При суцільному шпаклюванні шаром 1 мм – приблизно 0,8-0,9 кг/м2. 
Монтаж пазогребневих плит – приблизно 1,5-2,0 кг/м2.
Витрата залежить від геометрії  поверхні та навиків виконавця.

Поверхня
 > ГКЛ;
 > пазогребневі плити;
 > бетон та готові бетонні конструкції ;
 > пористий бетон.

Підготовка поверхні
Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, 
опалубних мастил, жирів та відшарувань. Великі нерівності усунути. Метале-
ві елементи необхідно захистити від корозії . При роботі з плитами, що мають 
заокруглену кромку, необхідно залишити між плитами зазор в 5 мм. Обрізані краї 
плит повинні мати фаску. Місця примикань (кромок) рекомендується попередньо 
обробити грунтовкою «KRUMIX» Універсал.

ПОРЯДОК РОБОТИ
Приготування розчину
Суху суміш KM Filler Plus засипати у ємність з чистою холодною водою у співвідно-
шенні 1 кг суміші приблизно на 0,65-0,70 л води або 1 мішок (25 кг) приблизно на 
16,5-17,5 л води. Потім ретельно перемішати будівельним міксером або шпателем до 
отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчин 2-3 хвилини і повторно 
перемішати. При необхідності додати суміш або воду для отримання потрібної кон-
систенції  і знову перемішати. Приготовлену розчинову суміш використати протягом 
приблизно 60 хвилин з моменту зачинення водою.

Виконання робіт
1. Закладення повздовжніх швів ГКЛ (ГВЛ) з заокругленою, стонченою кромками, 
поперечних стиків (кромок зі знятими фасками). Повздовжні та поперечні шви 
ГКЛ (ГВЛ) можуть шпаклюватися за два проходи протягом 60 хвилин без застосу-
вання армуючих стрічок. Головки шурупів також зашпаклювати. Працювати вузь-
ким (60-80 мм) і широким (200 мм) шпателями. Нанести перший шар шпаклівки, за-
повнюючи шов на всю глибину (ретельно вдавлюючи шпаклівку). Через 30 хвилин 
зняти надлишки матеріалу в місцях появи потовщень. Через 60 хвилин нанести 
другий фінішний шар. Після повного висихання поверхню шліфувати абразивною 
сіткою №120. На шпаклівку можна наносити будь-які типи фарб, гіпсові шпаклівки, 
готові пастоподібні шпаклівки, клей для шпалер, різні декоративні покриття.

2. Виправлення дефектів поверхні основ (закладення дір, тріщин, сколів, вибоїн, 
тощо). Шпаклівку KM Filler Plus засипати у ємність з чистою холодною водою у 
співвідношенні 1 кг суміші приблизно на 0,55-0,60 л води і перемішати будівельним 
міксером або шпателем до отримання однорідної маси без грудок. Розчистити 
тріщини і щілини (зрізати кромку до утворення скошеного краю), загрунтува-
ти грунтовкою «KRUMIX» Універсал. Повністю заповнити тріщини шпаклівкою і 
ретельно загладити. Наносити шпаклівку краще за допомогою вузького шпателя 
шириною 60-80 мм.

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

Шпаклівка для швів

КМ Filler Plus

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ШПАКЛІВКИ ДЛЯ ШВІВ
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Клей KM MontageFix – це монтажний клей на основі 
гіпсового  в’яжучого з полімерними  добавками.

Властивості:

 > пластичний;
 > зручний в застосуванні;
 > висока адгезія до основи;
 > стійкий до сповзання;
 > тріщиностійкий;
 > оптимальний час роботи;
 > короткі терміни висихання;
 > високі та стабільні показники міцності;
 > продукт на основі гіпсового в’яжучого 

власного виробництва;
 > регулює мікроклімат в приміщенні;
 > складається з мінералів природного походження;
 > не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
 > безпечний для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу Суха суміш на основі гіпсового в’яжучого 
та спеціальних добавок.

Товщина клейового шару 20 мм

Кількість води 
(водопотреба) 16-18 л води на 30 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші 60 хвилин

Час коригування не менш ніж 10 хвилин

Міцність на розтяг при вигині 
у віці 7 діб не менш ніж 4,0 МПа

Міцність на стиск у віці 7 діб не менш ніж 10,0 МПа

Міцність зчеплення з основою не менш ніж 0,7 МПа

Температура розчинової су-
міші, основи і навколишнього 
середовища

від +5 до +30 °С

  для монтажу перегородок з гіпсових 
пазогребневих плит;

  для кріплення гіпсових елементів;

  для безкаркасного монтажу гіпсокартонних і гіпсо-
волокнистих листів, листів теплоізоляц�  до верти-
кальних поверхонь.

$

$

підвищена адгезія 

безусадочний

міцність на відрив

пластичний

оптимальний розхід матеріалу

швидко сохне

Клей для ГКЛ

KM MontageFix

КЛЕЙ ДЛЯ ГКЛ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища і основи термін викори-

стання розчину скорочується. 
 > Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
 > Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання 

води або  додаткове перемішування не збільшують час використання розчи-
нової суміші.

 > Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу 
роботи з розчином.

 > При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись  
до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
9 місяців,  при дотриманні правил транспортування та зберігання згідно з ДСТУ 
Б В.2.7-112, в неушкодженій упаковці. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і 
використовувати в першу чергу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки із клеєм KM MontageFix  зберігати в  сухому приміщенні на дерев’яних 
піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром.
Маса нетто 30 кг. Палетовані по 40 мішків на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.
Маса нетто 15 кг. Палетовані по 80 мішків на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність  клею KM MontageFix вказаним технічним харак-
теристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та 
нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших 
цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші
Середня витрата сухої суміші становить приблизно 5-6 кг на 1 м2 ГКП.
Витрата залежить від форми кромки стиків ГКП та навиків виконавця.

Поверхня
 > cилікатна і керамічна цегла; 
 > гіпсова, вапняно-цементна та цементна штукатурки; 
 > бетон та готові бетонні конструкції .

Підготовка поверхні
Температура основи і повітря в приміщенні повинна бути не нижче +5°С. Основа 
повинна бути сухою, міцною, незамерзлою, очищеною від бруду, пилу, залиш-
ків фарб, опалубних мастил, жирів та відшарувань. Поверхні, що осипаються, 
зачистити механічним способом. Металеві елементи необхідно захистити від 
корозії . Дуже гладкі основи потрібно обробити сталевою щіткою або абразив-
ним папером. Основи, які мають високу гігроскопічність, наприклад, силікатна і 
керамічна цегла, газобетонні блоки, для запобігання нерівномірного тужавлення 
клейового розчину та забезпечення адгезії , попередньо обробити грунтовкою 
«KRUMIX» Універсал. Негігроскопічні, щільні поверхні, наприклад, бетон обробити 
грунтовкою Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Один мішок клею KM MontageFix засипати в ємність з чистою холодною водою у 
співвідношенні 1 мішок суміші на 16-18 л води і перемішати будівельним міксером. 
Витримати 2-3 хв., при необхідності додати суміш або воду для отримання потрібної 
консистенції , потім розчинову суміш знову перемішати до отримання однорідної 
маси без грудок.

Виконання робіт
Під час виконання робіт температура навколишнього середовища, основи та 
матеріалу має бути не менше +5°С. Приготовлену розчинову суміш нанести на 
гіпсокартонну плиту з інтервалом 35 см по периметру плити. Для ГКЛ товщиною 
12,5 мм додатково вздовж посередині з інтервалом 35 см нанести один ряд, а для 
ГКЛ товщиною 9,5 мм - два ряди. ГКЛ з нанесеним на нього розчином притиснути 
до підготовленої основи і легкими ударами вирівняти у вертикальній та горизон-
тальній площинах за допомогою правила з рівнем. Суміш використати протягом 
приблизно 60 хвилин з моменту зачинення водою. ГКЛ монтувати з мінімальною 
відстанню один від одного. Шви між листами зашпаклювати шпаклівкою KM Filler  
або KM Filler Plus. Підготовку поверхні під фарбування рекомендується проводити 
шпаклівкою KM Finish або KM Saten.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 > ГКЛ монтувати з мінімальною відстанню один від одного. 
 > Шви між листами зашпаклювати сумішшю KM Filler  або KM Filler Plus.
 > Підготовку поверхні під забарвлення рекомендується проводити шпаклівкою 

KM Finish або KM Saten.
 > Ємності та інструменти відразу після використання промити водою.

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

Клей для ГКЛ
KM MontageFix

15kg,30kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

КЛЕЙ  ДЛЯ ГКЛ



ЦЕМЕНТНІ 
СУМІШІ

СИСТЕМА “ТЕПЛА СТІНА”
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

FASAD КМ-14  – суха мінеральна клеюча суміш на основі 
високоякісного цементного в’яжучого, заповнювача та 
полімерних добавок.

Властивості:

 > стабільно високі показники  міцності та адгезії  суміші;
 > швидко розчиняється у воді;
 > зручно накладається;
 > висока продуктивність при використанні;
 > пластична;
 > тепло-, морозо- та водостійка;
 > стійка до сповзання з вертикальних поверхонь;
 > 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 спеціальною полімерною добавкою.

Товщина шару 20 мм

Кількість води 
(водопотреба) 6,25 – 7,5 л на 25 кг сухої суміші

Час використання готової 
розчинової суміші не менше 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 0,5 МПа

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)

  для приклеювання теплоізоляційних плит із піноп-
ласту та мінерального волокна ззовні та всередині

не потребує додаткових компонентів

міцність на відрив більше 0,5 МПа

оптимальний розхід матеріалу

пластична, зручна в нанесенні

паропроникність

матеріали природного походження

Клеюча суміш 
для систем ТЕПЛА СТІНА

FASAD КМ-14

1
1
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$

СИСТЕМА “ТЕПЛА СТІНА” 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > До клею FASAD KM-14 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 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 КМ-14 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 клеючої суміші для систем «ТЕПЛА СТІНА» FASAD 
KM-14 вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспорту-
вання, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічно-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, 
а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним 
описом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші
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

Поверхня
 > стіни з бетону;
 > червона, керамічна чи силікатна цегла;
 > силікатні і керамзитобетонні блоки; 
 > блоки з пористого бетону.

Підготовка поверхні
При виконанні робіт температура навколишнього середовища й основи повинна 
бути не нижчою, ніж +5°С та не вищою, ніж +30°С. Зовнішні робочі поверхні по-
трібно 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
Розмішати суху цементну клеючу суміш FASAD КМ-14 з чистою водою (в пропорції  
1кг суміші на 0,25-0,3л води) вручну або за допомогою будівельного міксера до 
отримання однорідної маси. Обов’язково витримати протягом 5 хвилин і знову пере-
мішати. 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 KM-14 будь-які інші 
матеріали крім води додавати не можна.

Облицювання ізоляційними плитами
Роботи повинні проводитися при температурі навколишнього середовища не 
нижче +5 °С і не вище +30 °С. 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 
протягом 10 хвилин. При високій температурі навколишнього середовища й осно-
ви термін використання розчину скорочується.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжонанесений розчин слід захищати від морозу й швидкого висихання.     
Зазори між утеплювачем не повинні бути більше 2 мм.
Розшивку швів та армування виконувати не раніше 24 годин після приклеювання 
мінеральної вати та не раніше 48 годин для пінополістиролу.
Розшивку швів виконати (при використанні в якості клею для плитки): стінова 
область через 24 години, область підлоги через 48 годин.

ПрАТ “Івано-Франківськ Цемент”
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

KM-14
FASAD

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

СИСТЕМА “ТЕПЛА СТІНА”
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

FASAD PLUS KM-15 – суха мінеральна клеюча суміш на 
основі високоякісного цементного в’яжучого, заповнюва-
ча 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;
 > висока продуктивність при використанні;
 > пластична;
 > 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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу

Суха суміш з високоякісного цементу, 
збагачена кварцевим піском, спеціаль-
ним волокном та спеціальною полімер-
ною 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

Адгезія до бетону у віці 28 діб не менш ніж 1,0 МПа

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)

Клеюча та армуюча суміш 
для систем ТЕПЛА СТІНА

FASAD PLUS КМ-15

  для армування та приклеювання теплоізоляційних 
плит із пінопласту та мінерального волокна;

  для укладання армуючого полотна (сітки) на 
штукатурні основи;

  тонкошарова штукатурка для підвищення 
адгез�  на гладких бетонних поверхнях, пористому 
бетоні та гладкій кам’яній кладці тощо;

  адгезійний штукатурний міст на слабогігроскопічну 
основу та ізоляційні плити;

  для ремонту старих (потрісканих) штукатурних 
поверхонь фасадів будівель.

містить армувальні волокна

міцність на відрив більше 1 МПа

оптимальний розхід матеріалу

пластична, зручна в нанесенні

паропроникність

матеріали природного походження
$

$
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ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші
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

при створенні базового штукатурного шару на міне-
ралватних і пінополістирольних плитах 5 кг/м2

Поверхня
 > стіни з бетону;
 > червона, керамічна чи силікатна цегла;
 > 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 по-
трібно 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
Розмішати суху цементну клеючу суміш FASAD PLUS KM-15 з чистою водою у 
пропорції : 1 кг суміші на 0,25-0,3 л води.
Вручну або за допомогою будівельного міксера розмішати до отримання одно-
рідної 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.

Облицювання ізоляційними плитами
Нанести розчинову суміш на теплоізоляційні плити найбільш ефективним спосо-
бом, в залежності від нерівності поверхні (смугами, зубчастим шпателем, окреми-
ми мазками). Встановити теплоізоляційні плити зі зміщенням швів, притискаючи до 
основи.
Коригувати положення плити можна впродовж 10 хвилин. Розшивку швів та арму-
вання 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 штукатур-
ки 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 

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

~30×50 см. На всю поверхню укласти армуючу склотканинну сітку з перекриван-
ням 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.

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

Штукатурка - міст
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.

Підготовка під фарбування
Для підготовки поверхні під фарбування повторно нанести розчин по всій поверх-
ні 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 «KRUMIX-
SUPER» і залишити сохнути на 24 години.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > До клею 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.
 > 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 термоуса-
дочною 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 характе-
ристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та 
нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших 
цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

KM-15
FASAD PLUS

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

STANDARD OPTIMAL КМ-9  – суха мінеральна клеюча 
суміш на основі високоякісного цементного в’яжучого, 
заповнювача та полімерних добавок.

Властивості:

 > застосовується всередині приміщень;
 > стабільно високі показники  міцності та адгезії  суміші;
 > швидко розчиняється у воді;
 > зручно накладається;
 > тонкошарове нанесення;
 > висока продуктивність при використанні;
 > пластична;
 > тепло- та 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 0,5 МПа

Час коригування плитки не менш ніж 10 хвилин

Час можливого 
технологічного пересування не раніше 48 годин

Клей для плитки

STANDARD 
OPTIMAL КМ-9

  для облицювання стін та підлоги плиткою, з 
водопоглинанням не менше 3% всередині примі-
щення (плитка з кераміки, фаянсу тощо, розмі-
ром не більше ніж 40×40 см);

  застосовується на міцних основах, що не 
деформуються, на стінах і підлогах всередині 
будівель у житлово-цивільному та промислово-
му будівництві.

$

$

надійна фіксація плитки

оптимальний розхід матеріалу

пластичний

тепло-та водостійкий

безусадочна

матеріали природного походження

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 > При високій температурі навколишнього середовища й основи термін викори-

стання розчину скорочується.
 > До клею STANDARD OPTIMAL KM-9 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 звернути-

сь  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 OPTIMAL КМ-9 зберігати в сухому приміщенні на 
дерев’яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ
На дерев’яному піддоні розміром 1200×800 мм 48 мішків вагою 25 кг, запаковані 
термоусадочною плівкою.

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

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність клею для плитки STANDART OPTIMAL KM-9 
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.

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
 > цементно-піщана штукатурка;
 > цементно-вапняна штукатурка;
 > бетон;
 > 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 
міцність зчеплення з основою. Плісняву, та будь-які інші біологічні утворення, 
необхідно видалити, промити водою, висушити та обробити протигрибковим 
засобом. Усіх невеликих нерівностей та неміцних ділянок основи слід позбутися, 
а потім вирівняти відповідні місця розчиновою сумішшю STANDARD OPTIMAL КМ-9  
за 24 години до початку робіт. Поверхню основи обробити грунтовкою глибокого 
проникнення «KRUMIX» Super. Наступні роботи проводити після повного висихан-
ня грунтовки.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Розмішати суху цементну клеючу суміш STANDARD OPTIMAL КМ-9  з чистою водою 
в пропорції :
 > для стін - 1кг суміші на 0,23 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 OPTIMAL КМ-9 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: 
+38 (067) 344-82-09
+38 (0342) 58-36-67 
E-mail: sales@krumix.ua
www.krumix.ua

KM-9
STA N DA R D 
O P T I M A L

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
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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

  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

$

$

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 

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: 
+38 (067) 344-82-09
+38 (0342) 58-36-67 
E-mail: sales@krumix.ua
www.krumix.ua

KM-11
STANDARD

25kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
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ПРИЗНАЧЕННЯ
Для укріплення та підготовки поверхонь (штукатурки, бетонні, волокнисто-
цементні, гіпсокартонні, силікатні та керамічні поверхні) перед виконанням 
опоряджувальних робіт – штукатурення, шпаклювання, декоративне оздоблення, 
фарбування, наклеювання шпалер, облицювання плиткою, приклеювання пінопо-
лістиролу та влаштування підлоги.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Підготовка поверхні
Основа повинна бути міцною, сухою без відшарувань, очищеною від бруду, пилу, 
мастил, жирів та залишків фарб. Ділянки основи, що уражені пліснявою та 
будь-якими іншими біологічними утвореннями необхідно видалити та обробити 
антисептичною грунтовкою.

Виконання робіт
Грунтовку перед використанням необхідно перемішати. Рівномірно нанести грун-
товку на поверхню пензлем, щіткою, валиком або розпилювачем. В залежності від 
пористості та водопоглинання основи грунтовка наноситься в один або декілька 
шарів. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Усі 
наступні роботи необхідно виконувати тільки після повного висихання поверхні 
(до 6 год).

Роботи з грунтування поверхонь виконуються при температурі навколишнього 
середовища і основи від +5°С до +35°С. Інструменти після використання необхідно 
промити водою.

Залишки невикористаної грунтовки утилізувати згідно з ДСанПІН 2.2.7.029.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 > час висихання – 4-6 год.
 > витрата грунтовки – 0,1-0,2 л/м2 за одне нанесення

Витрата грунтовки залежить від типу поверхні, її поглинаючих властивостей 
та способу нанесення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час виконання робіт необхідно уникати потрапляння грунтовки на шкіру та в 
очі. При потраплянні в очі негайно промити їх великою кількістю води та зверну-
тися до лікаря.

Використовувати захисні окуляри, респіратор та гумові рукавички.

ЗБЕРІГАННЯ
Грунтовку транспортують та зберігають у герметично закритій тарі в сухому про-
вітрюваному приміщенні при температурі  від +5°С до +25°С. При зберіганні уника-
ти дії  прямих сонячних променів, вологи, опалювальних приладів. Не допускати 
заморожування. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення, 
вказаної на упаковці.

ФОРМА ПОСТАВКИ ГРУНТОВКИ
Каністри поліетиленові об’ємом 5L. Палетовані на дерев’яному піддоні розміром 
1200х800 мм по 120 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага 
нетто - 600 кг.

Каністри поліетиленові об’ємом 10L. Палетовані на дерев’яному піддоні розміром 
1200х800 мм по 60 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага 
нетто - 600 кг.

Акрилова грунтовка для внутрішніх робіт. 

для внутрішніх робіт

для пористих поверхонь

зменшує витрати оздоблювальних матеріалів

без органічних розчинників

ГРУНТОВКА
KRUMIX “Аквагрунт”

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

ГРУНТОВКА
KRUMIX 
АКВАГРУНТ

5L,10L

Виробник:

Управління 
з продажів:

$

$

ГРУНТОВКИ 

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для укріплення та підготовки зовнішніх та внутрішніх поверхонь (штукатурки, 
гіпсокартонні, силікатні та керамічні поверхні) перед виконанням опоряджуваль-
них робіт – облицювання плиткою, приклеювання пінополістиролу, влаштування 
підлоги, штукатурення та шпаклювання, декоративне оздоблення, фарбування, 
наклеювання шпалер. Використовується для влаштування контактного адгезійно-
го шару між поверхнею та опоряджувальним матеріалом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Підготовка поверхні
Основа повинна бути міцною, сухою без відшарувань, очищеною від бруду, пилу, 
мастил, жирів та залишків фарб. Ділянки основи, що уражені пліснявою та 
будь-якими іншими біологічними утвореннями необхідно видалити та обробити 
антисептичною грунтовкою.

Виконання робіт
Грунтовку перед використанням необхідно перемішати. Рівномірно нанести грун-
товку на поверхню пензлем, щіткою, валиком або розпилювачем. В залежності від 
пористості та водопоглинання основи грунтовка наноситься в один або декілька 
шарів. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Усі 
наступні роботи необхідно виконувати тільки після повного висихання поверхні 
(до 6 год).

Роботи з грунтування поверхонь виконуються при температурі навколишнього 
середовища і основи від +5°С до +35°С. Інструменти після використання 
необхідно промити водою.

Залишки невикористаної грунтовки утилізувати згідно з ДСанПІН 2.2.7.029.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 > час висихання – 4-6 год.
 > витрата грунтовки – 0,1-0,2 л/м2 за одне нанесення

Витрата грунтовки залежить від типу поверхні, її поглинаючих властивостей 
та способу нанесення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час виконання робіт необхідно уникати потрапляння грунтовки на шкіру та в 
очі. При потраплянні в очі негайно промити їх великою кількістю води та зверну-
тися до лікаря.

Використовувати захисні окуляри, респіратор та гумові рукавички.

ЗБЕРІГАННЯ
Грунтовку транспортують та зберігають у герметично закритій тарі в сухому про-
вітрюваному приміщенні при температурі  від +5°С до +25°С. При зберіганні уника-
ти дії  прямих сонячних променів, вологи, опалювальних приладів. Не допускати 
заморожування. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення, 
вказаної на упаковці.

ФОРМА ПОСТАВКИ ГРУНТОВКИ
Каністри поліетиленові об’ємом 5L. Палетовані на дерев’яному піддоні розміром 
1200х800 мм по 120 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага 
нетто - 600 кг.

Каністри поліетиленові об’ємом 10L. Палетовані на дерев’яному піддоні розміром 
1200х800 мм по 60 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага 
нетто - 600 кг.

глибокопроникаюча водовідштовхуюча 
акрилова грунтовка для зовнішніх та внутрішніх робіт

$

$

для зовнішніх та внутрішніх робіт

паропроникна

зменшує витрати оздоблювальних матеріалів

без органічних розчинників

ГРУНТОВКА
KRUMIX “SUPER”

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

ГРУНТОВКА
KRUMIX SUPER

5L,10L

Виробник:

Управління 
з продажів:

ГРУНТОВКИ
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ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину
Гіпс поступово висипати у воду та розмішати до отримання однорідної маси без 
грудок. Отриманий розчин використати впродовж 6-20 хвилин з моменту приго-
тування, після чого гіпс затвердне і подальше його використання неможливе.

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.
 > Дюбелі, закріплені з допомогою гіпсу, можна навантажувати через 24 години.

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

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
Гарантійний термін зберігання в неушкодженій упаковці 6 місяців.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Мішки з гіпсовим в’яжучим зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах

ФОРМА ПОСТАВКИ
 > На дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм 30 мішків по 40 кг запаковані 

термоусадочною плівкою.
 > На дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм 64 мішки по 20 кг запаковані 

термоусадочною плівкою.
 > На дерев’яному піддоні розміром 1200х900 мм 200 пакетів по 5 кг запаковані 

термоусадочною плівкою.
 > Біг-беги по 1,1 т; 0,850 т
 > Насипом в автоцементовози та хопера

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 суміші, а також за її засто-
сування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

ПРИЗНАЧЕННЯ
 > для виконання будівельних, ремонтних робіт;
 > виробництва будівельних гіпсових виробів та декоративних деталей; 
 > виробництва сухих будівельних сумішей, що призначені для підготовки 

поверхні під опорядження.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ
Гіпсове в’яжуче складається з мінералу природного походження. Екологічно 
чистий будівельний матеріал.
Технологічні властивості гіпсового в’яжучого:
 > вогнестійкий, негорючий;
 > хороша формувальна здатність;
 > нейтральне рН-значення (5-7);
 > створення ефективного мікроклімату в приміщеннях;
 > 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 860 ± 20 кг/м3

Залишок на ситі з розмірами 
вічка в світлі 0,2 мм 8-12 %

Кількість води ( водопотреба) 0,60-0,65 л води на 1 кг гіпсу

Терміни
тужавлення

початок не раніше 6 хв.

кінець не пізніше 30 хв.

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

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

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Підготовка поверхні
Перед нанесенням гіпсового в’яжучого поверхню потрібно очистити від пилу та 
бруду. Потім потрібно зволожити.

  для будівельних робіт; 

  для виготовлення будівельних та 
декоративних виробів

1
1

≥ 5
МПа Висока марочна міцність

Без сторонніх домішок

Пластичність готової суміші

ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ 
Г-5 H II 

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

ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ 
Г-5 H II

2, 5, 20, 40 kg

Виробник:

Управління 
з продажів:

ГІПС
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