КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ KREISEL NANOFIX

•

•
•
•

Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ТЕР

ІЯ
Ц

ЄВ

ІЯ
Ц

•
•
•

ПЕЙСЬ
РО

170 С

до

С1Т
АС

СТІЙК
МО
0

И ФІК А

Упаковка:
мішок 25 кг

ИЙ

Упаковка:
мішок 25 кг

КЛЕЙ

60*60 см
через 24 години
через 48 годин
2-10 мм
до 5 м2 / мішок
≈1,3 кг / м2 / мм

•

КЛ

КЛ

И ФІК А

Максимальний розмір плитки:
Використання поверхні:
Затирання:
Товщина шару:
Покриття:
Витрата:

•

КА

170 С

до

С1Т
АС

СТІЙК
МО
0

ИЙ

ПЕЙСЬ
РО

КА

ЄВ

•
•
•
•

для керамічної плитки
форматом до 60x60 см
для керамограніту і штучного
каменю форматом до 40x40 см
для підлог з водяним підігрівом
для облицювання камінів і печей
для внутрішніх та зовнішніх робіт
висока адгезія до основи

ТЕР

•

Еластичний клей для
керамограніту та
натурального каменю

T05

КЛЕЙ

•
•
•
•

ПЕЙСЬ
РО

С2ТЕ S1
АС

И ФІК А

ВО

730

ЛОКНА

Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

без обмежень
через 24 години
через 48 годин
2-15 мм
до 5 м2 / мішок
≈1,3 кг / м2 / мм

Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Фуга для затирання
міжплиткових швів
•
•
•
•
•

для всіх видів плитки, керамограніту
та каменю форматом до 60х60 см
для підлог з водяним
та електропідігрівом
для балконів, терас
та цоколів будівель
термостійкий
високопластичний

Максимальний розмір плитки:
Використання поверхні:
Затирання:
Товщина шару:
Покриття:
Витрати:

для всіх форматів плитки
для всіх типів основ та поверхонь
схильних до деформацій
для підлог з водяним
та електропідігрівом
для OSB, ДСП та ДВП основ
армований фіброволокном
для укладки методом
«плитка на плитку»
прогин ≥ 2,5 мм
Максимальний розмір плитки:
Використання поверхні:
Затирання:
Товщина шару:
Покриття:
Витрата:

МУЮЧІ
АР

Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ІЯ

•

ЛОКНА

Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Клей для керамічної та
керамогранітної плитки

Т03

ВО

И ФІК А

Ц

Упаковка:
мішок 25 кг

АС

ЄВ

ІЯ
Ц

И ФІК А

С2ТЕ

•

КЛ

КЛ

АС

ПЕЙСЬ
РО

120*120 см
через 24 години
через 48 годин
2-15 мм
до 5 м2 / мішок
≈1,3 кг / м2 / мм

•
•

КА

С1Т

Максимальний розмір плитки:
Використання поверхні:
Затирання:
Товщина шару:
Покриття:
Витрата:

МУЮЧІ
АР

КА

ПЕЙСЬ
РО

40*40 см
через 24 години
через 48 годин
2-10 мм
до 5 м2 / мішок
≈1,3 кг /м2 / мм

КЛ

Максимальний розмір плитки:
Використання поверхні:
Затирання:
Товщина шару:
Покриття:
Витрата:

КА

ЄВ

•
•
•

Супереластичний
клей для плитки

для керамограніту і штучного каменю
форматом до 120х120 см
для підлог з водяним
та електропідігрівом
для басейнів, цоколів, терас і балконів
для укладки методом
«плитка на плитку»
еластичний, водо- та морозостійкий
стійкий до атмосферних впливів
армований фіброволокном

ІЯ

•
•

•

для керамічної плитки
форматом до 40x40 см
морозостійкий
стійкий до сповзання
з вертикальних поверхонь
легкий у роботі

Т07

Ц

•

Високоеластичний
клей для плитки

Т04

ЄВ

Морозостійкий клей
для керамічної плитки

Т02

•
•
•
•

60*60 см
через 24 години
через 48 годин
2-10 мм
до 5 м2 / мішок
≈1,3 кг / м2 / мм

24 кольори
для заповнення міжплиткових швів
універсальна ширина шва 1-20 мм
для внутрішніх та зовнішніх робіт
для підлог з водяним
та електропідігрівом
водо- та морозостійка
забезпечує стійкий колір
гідрофобна
довговічна
Рух по поверхні:
Час придатності з розчинової суміші:
Стійкість до дії води:
Витрата:

Упаковка:
мішок 2 кг/5 кг

6 годин
≤40 хв.
через 7 діб
≈0,35 кг/м2

Ґрунтовка
глибокопроникна

Час висихання:
Наступні роботи:
Колір:
Витрата:

Упаковка:
пластикова
каністра 5 л/10 л

W81

ТМ KREISEL є одним з лідерів ринку сухих будівельних
сумішей в Україні. Висока якість, німецькі рецептури,
системний підхід та контроль на всіх стадіях виробництва.
Вся продукція має відповідні сертифікати, а також проходить контроль якості у власній, атестованій лабораторії,
оснащеній сучасними приладами та обладнанням.

для всіх типів основ
глибокопроникна
знижує водопоглинання
зміцнює основу
готова до використання
зв'язує пил
прозора після висихання

2-4 години
через 24 годин
прозорий
0,05-0,3 л/м2

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Суміш
гідроізоляційна
•
•
•
•
•
•

ТАБЛИЦЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВИБОРУ КЛЕЮ

Макс. формат
плитки

•
•
•
•
•
•
•

для влаштування гідроізоляції
для внутрішніх та зовнішніх робіт
для резервуарів з питною водою
для балконів, терас
та цоколів будівель
висока адгезія до основ
морозостійка

Сфера застосування та
типи основ

TG30

НАЗВА ПРОДУКТУ

T02

T03

T04

T05

T07

КЛАС ЗА EN 12004

C1T

C1T

C2TE

С1Т

C2TE S1

40*40

60*60

120*120

60*60 без обмежень

–

40*40

120*120

60*60 без обмежень

Для внутрішніх
робіт

++

++

++

++

++

Для зовнішніх
робіт
Ванні кімнати
та санвузли

+

+

++

+

++

+

++

++

++

++

++
–

++
+

++
++

++
++

++
++

+

+

++

++

++

–

–

++

+

++

–

+

++

+

++

Кераміка, см
Грес, см

Кухні
Тераси та балкони
Цементні штукатурки,
стяжки
Гіпсокартонні плити
Підігрів стін та підлог
"Плитка на плитку"

–
–
+
–
–
++
Фасади
+
- не рекомендовано + допускається ++ найкраще рішення

Товщина шару:
Адгезія до основи:
Витрата:

Упаковка:
мішок 25 кг

Ц.1.ГІ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

2-5 мм
≥ 0,3 МПа
3-8 кг/м2

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
тел.: +38 (067)-445-43-08
pavel.vyazovyh@kreisel.ua
www.kreisel.ua

+
++

КЛЕЙ

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ

KREISEL NANOFIX

СУМІШІ ДЛЯ ПІДЛОГ KREISEL NANOFIX
S41

•
•
•
•
•
•
•

Упаковка:
мішок 25 кг

Високоміцна
стяжка для підлоги
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ц.2. ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

S22

Вирівнювальна суміш
для підлоги

•

Ц.1. СТ3 ДСТУ Б В.2 7-126:2011

Упаковка:
мішок 25 кг

•
•

С2. ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

для влаштування гідроізоляції
для внутрішніх та зовнішніх робіт
для резервуарів з питною водою
для балконів, терас
та цоколів будівель
висока адгезія до основ
морозостійка

Товщина шару:
Адгезія до основи:
Витрата:

Упаковка:
мішок 25 кг

TG30

2-5 мм
≥ 0,3 МПа
3-8 кг/м2

Ц.1.ГІ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Ґрунтовка
глибокопроникна
•
•
•
•
•
•
•

легкість у роботі
висока розтічність
для підлог з підігрівом
для ручного або механізованого
нанесення
висока адгезія до основ

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Міцність на стиск через 28 діб:
Витрата:

20-100* мм
≥ 0,5 МПа
≥ 35,0 МПа
≈ 1,9 кг/м2/мм

•
•
•
•

3-15 мм
≥ 0,5 МПа
≥ 15,0 МПа
≈ 1,5 кг/м2/мм

Упаковка:
мішок 25 кг

•
•
•
•

Суміш
гідроізоляційна

W81

для виконання вирівнюючого
шару підлоги 3-15 мм
швидкотвердіюча (6 годин)
висока адгезія до основ
легка у роботі
для ручного або механізованого
нанесення
для внутрішніх робіт
для приміщень з підвищеною
вологістю

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Міцність на стиск через 28 діб:
Витрата:

для виконання цементних стяжок
товщиною 20-100* мм
легка у роботі
для підлог з підігрівом
для внутрішніх та зовнішніх робіт
для приміщень з підвищеною
вологістю
армована фіброволокном

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Міцність на стиск через 28 діб:
Витрата:

Упаковка:
мішок 25 кг

•

10-60 мм
≥ 0,2 МПа
≥ 15,0 МПа
≈ 1,9 кг/м2/мм

Ц.1. СТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

•

Вирівнювальна суміш
для підлоги цементна

для влаштування цементної стяжки
товщиною 10-60 мм
легка у роботі
стійка до помірних
механічних навантажень
для внутрішніх та зовнішніх робіт
для приміщень з підвищеною
вологістю
для підлог з підігрівом
армована фіброволокном

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Міцність на стиск через 28 діб:
Витрата:

S40

S42

Стяжка для підлоги

5 - 30 мм
≥ 0,5 МПа
≥ 15 МПа
≈ 1,5 кг/м2/мм

для всіх типів основ
глибокопроникна
знижує водопоглинання
зміцнює основу
готова до використання
зв'язує пил
прозора після висихання

Час висихання:
Наступні роботи:
Колір:
Витрата:

Упаковка:
платикова
каністра 5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

2-4 години
через 24 годин
прозорий
0,05-0,3 л/м2

СУМІШІ ДЛЯ СТІН KREISEL NANOFIX
P50

Машинна штукатурка
цементно-вапняна
•
•
•
•
•

P51

•

Упаковка:
мішок 25 кг

ЦВ.1. ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

5-20 мм
≥ 0,3 МПа
≥ 7,0 МПа
≈ 1,3 кг/м2/мм

8-20 мм
≥ 0,3 МПа
≥ 7,0 МПа
≈ 1,7 кг/м2/мм

Ц.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

BK31 Ґрунтовка Бетонґрунт
•

для ручного або машинного
нанесення
для внутрішніх та зовнішніх робіт
містить перліт
для приміщень з підвищеною
вологістю
морозостійка

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Границя міцності на стиск через 28 діб:
Витрата:

висока міцність
тріщиностійка
армована фіброволокном
для сухих та вологих приміщень
морозостійка
пластична
для внутрішніх та зовнішніх робіт

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Міцність на стиск через 28 діб:
Витрата:

Упаковка:
мішок 25 кг

Машинна штукатурка
цементно-вапняна
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

8-25 мм
≥ 0,3 МПа
≥ 7,0 МПа
≈ 1,5 кг/м2/мм

ЦВ.1. ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

•

Штукатурка цементна

для ручного або
машинного нанесення
для внутрішніх та зовнішніх робіт
для приміщень з підвищеною
вологістю
легка у роботі
морозостійка

Товщина шару:
Міцність зчеплення з основою:
Границя міцності на стиск через 28 діб:
Витрата:

Упаковка:
мішок 25 кг

P55

•
•
•
•
•
•

збільшує адгезію покриттів
до основи
містить кварцовий наповнювач
зміцнює основу
вирівнює водопоглинання
містить кольоровий індикатор
не містить органічних розчинників
готова до використання
Температура застосування:
Час висихання:
Колір:
Витрата:

Упаковка:
відро 5 л/10 л

+5 - +25 0С
≈ 4 години
червоний
0,25-0,35 кг/м2

АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
тел.: +38 (067)-445-43-08
pavel.vyazovyh@kreisel.ua
www.kreisel.ua

СУМІШІ

ДЛЯ ПІДЛОГ І СТІН

KREISEL NANOFIX

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ KREISEL NANOFIX
F21

Клей для приклеювання
пінополістирольних плит
•
•
•
•

висока адгезія до основ
висока фіксуюча здатність
легкий у роботі
пластичний

Міцність зчеплення з основою:
Міцність зчеплення з утеплювачем:
Термін придатності розчинової суміші:
Витрата:

Упаковка:
мішок 25 кг

F22

≥ 0,5 МПа
≥ 0,0 8 МПа
≥ 120хв
≈4-5 кг/м2

Клей для приклеювання
та армування
пінополістирольних плит

Декоративна мінеральна
штукатурка "баранець" 1,5 мм

Ц.1.ЗК5.ГІ3.ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка:
мішок 25 кг

PG33

Ц.1.ШТ4.ДСТУ Б В.2.7-126:2011

до 8 годин
через 24 годин
білий
0,08 мг/(м*год*Па)
0,18-0,45 л/м2

АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Кварцґрунт
Силіконовий

для нанесення декоративної
рельєфної штукатурки
біла, паропроникна
морозо- та атмосферностійка
легка у роботі
для внутрішніх та зовнішніх робіт
висока адгезія до основ

Міцність зчеплення з основою:
Паропроникність:
Термін придатності розчинової суміші:
Витрата:

для систем утеплення
для консервації будинків
для ручного та механізованого
нанесення
з кварцевим піском
полегшує нанесення
декоративних покриттів

Час висихання:
Наступні роботи:
Колір:
Паропроникність:
Витрата:

Упаковка:
відро 5 л/10 л

B15

≥ 0,5 МПа
≥ 0,0 8 МПа
≥ 120хв
≈4-6 кг/м2

•
•

≥ 0,0 8 МПа
≥ 0,0 15 МПа
≥ 120хв
≈4-7 кг/м2

Ц.1.ЗК5.ГІ3.ДСТУ Б В.2.7-126:2011

•
•
•
•
•

•
•
•

≥ 0,5 МПа

Упаковка:
мішок 25 кг

•

Кварцґрунт

PG31 Акриловий

стійкий до атмосферних чинників
висока адгезія до основ
високопластичний
паропроникний
гідрофобний

Міцність зчеплення з основою:
Міцність зчеплення з утеплювачем:
для пінополістиролу
для мінеральної вати
Термін придатності розчинової суміші:
Витрата:

висока адгезія до основ
високопластичний
висока фіксуюча здатність
стійкий до атмосферних чинників

Міцність зчеплення з основою:
Міцність зчеплення з утеплювачем:
Термін придатності розчинової суміші:
Витрата:

Клей для приклеювання
та армування мінераловатних
та пінополістирольних плит
•
•
•
•
•

Ц.1.ЗК5.ДСТУ Б В.2.7-126:2011

•
•
•
•

Упаковка:
мішок 25 кг

F25

•
•
•
•
•
•

≥ 0,3 МПа
≥ 0,05 мг/м*год*Па
≥ 60 хв
≈2,4 кг/м2

для систем утеплення
для консервації будинків
для ручного та механізованого
нанесення
з кварцевим піском
полегшує нанесення декоративних
покриттів
паропроникний

Час висихання:
Наступні роботи:
Колір:
Паропроникність:
Витрата:

Упаковка:
відро 5 л/10 л

АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

до 8 годин
через 24 годин
білий
0,08 мг/(м*год*Па)
0,18-0,45 л/м2

M15

СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ KREISEL

Клей для блоків
з піно-та газобетону
•
•
•
•
•

На базі пінополістирольних плит

для тонкошарового шпаклювання
ніздрюватого бетону всереденні
та зовні приміщень
для кладки зовнішніх
та внутрішніх стін
тонкошаровий
запобігає утворенню
«містків холоду»
водо- та морозостійкий
Міцність зчеплення з основою:
Міцність на стиск через 28 діб:
Термін придатності розчинової суміші:
Витрата:

≥ 0,2 МПа
≥ 5,0 МПа
≥ 120хв
25 кг/м3 блоків

ГРУНТУВАННЯ
ОСНОВИ ТG30
КЛЕЙ ДЛЯ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО
МАТЕРІАЛУ
F21/F25

1
2

ДЕКОРАТИВНА
МІНЕРАЛЬНА
ШТУКАТУРКА B15

3
4

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА
ПЛИТА

5
6

АРМУЮЧИЙ
КЛЕЙОВИЙ ШАР
F22/F25

7

ФАСАДНА АРМУЮЧА
СКЛОСІТКА KREISEL

8

ВИРІВНЮЮЧИЙ
КЛЕЙОВИЙ ШАР
F22/F25

9

ТОНОВАНИЙ ҐРУНТ
ПІД ШТУКАТУРКУ PG31
ФАСАДНА ФАРБА
АКРИЛОВА

Упаковка:
мішок 25 кг

TG30

Ц.1. МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Ґрунтовка
глибокопроникна
•
•
•
•
•
•
•

Упаковка:
пластикова
каністра 5 л/10 л

КЛЕЙ ДЛЯ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО
МАТЕРІАЛУ F25

для всіх типів основ
глибокопроникна
знижує водопоглинання
зміцнює основу
готова до використання
зв'язує пил
прозора після висихання

Час висихання:
Наступні роботи:
Колір:
Витрата:

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

На базі мінераловатних плит
ГРУНТУВАННЯ
ОСНОВИ ТG30

1
2

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА
ПЛИТА

ДЕКОРАТИВНА
МІНЕРАЛЬНА
ШТУКАТУРКА B15

3
4
5
6

АРМУЮЧИЙ
КЛЕЙОВИЙ ШАР F25
ФАСАДНА АРМУЮЧА
СКЛОСІТКА KREISEL
ВИРІВНЮЮЧИЙ
КЛЕЙОВИЙ ШАР F25

2-4 години
через 24 годин
прозорий
0,05-0,3 л/м2

7
8
9

ТОНОВАНИЙ ҐРУНТ
ПІД ШТУКАТУРКУ PG33
ФАСАДНА ФАРБА
СИЛІКОНОВА ЕГАЛІЗАЦІЙНА

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
тел.: +38 (067)-445-43-08
pavel.vyazovyh@kreisel.ua
www.kreisel.ua

СИСТЕМИ

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

KREISEL NANOFIX

