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КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТМ FOVEO TECH

СУЧАСНІ РІШЕННЯ FOVEO TECH

Професійні системи утеплення будинків FOVEO TECH – це широка пропозиція виробів, призначених для здійснення утеплення будинків, що містить у своєму портфоліо
декоративні штукатурки, фасадні фарби, ґрунтувальні фарби та ґрунтовки.
Це сучасні та якісні матеріали для утеплення будинків, захисту їх від впливу атмосферних і біологічних чинників та зміни їхнього зовнішнього вигляду. FOVEO TECH
– це широке поле для рішень, яке характеризується багатою та колоритною гамою
кольорів.
Назва марки пов’язана з теплом, опікою, безпекою. Вона походить від латинського
слова FOVEO – «тримаю тепло, зігріваю».

FOVEO TECH – марка, яка гарантує найвищу якість виробів. У виробництві використовують найсучасніші технології та формули.

FOVEO TECH – це філософія «Protect & Decorate», основною метою якої є підвищення
якості рівня нашого життя шляхом створення належних умов для роботи та відпочинку. Вона базується на забезпеченні відповідного захисту будинків і турботі про
естетику площі – і під час створення нових фасадів будинків, і під час відновлення
вже наявних споруд. «Protect & Decorate» – це також захист навколишнього середовища, чого досягають завдяки меншому споживанню електричної енергії, газу,
пального чи вугілля.

Технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява
та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.

Формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.

Скорочений час витримки тонкошарових мінеральних штукатурок - можна
фарбувати через 14 днів.

Стійкість до дощу - через 24 години.

Містить поєднання силіконових та високоякісних синтетичних смол, які надають виробам виняткової міцності та механічної стійкості.

Містить спеціальний різновид синтетичних смол, які надають виробам виняткової еластичності.
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ЧОМУ ВАРТО УТЕПЛИТИ БУДИНОК?

FOVEO TECH = ЦІЛКОВИТИЙ ЗАХИСТ ФАСАДІВ

Утеплення будівель – це інвестиція, яка дає низку переваг. Окрім найбільш очевидних, економічних переваг, які полягають у значному зниженні витрат на експлуатацію будинків, це ще й зменшення впливу на довкілля. Утеплення будівель також
сприяє зміні естетики середовища, в якому ми живемо.

Фасади будівель зазнають постійного впливу багатьох зовнішніх факторів, зокрема
коливання температур. Неутеплені стіни значно більше зазнають впливу вологи і
навіть промерзання. Ці чинники, своєю чергою, можуть спричиняти виникнення біологічної корозії.

Портфоліо виробів FOVEO TECH – це широкий спектр рішень, базованих на високоякісних декоративних штукатурках, які представлено в багатій колірній гамі. Вироби
FOVEO TECH знаходять широке застосування і на новоспоруджених будівлях, і на
зведених раніше. Це прекрасні матеріали для реконструкції будинків із погляду теплоізоляції, захисту їх конструкцій і зміни їхнього зовнішнього вигляду.

Фасади, виконані за допомогою виробів ТМ FOVEO TECH, не зазнають впливу руйнівних атмосферних чинників, запобігають виникненню вогнищ корозії стін та перекриттів, одночасно забезпечуючи чисте повітря всередині будівель і захищаючи
здоров’я людей, які в них мешкають.
Розподіл температур в зовнішній стіні будівлі

Вибір типу утеплення будівлі – це рішення, яке приймаємо на багато років. Тому
дуже важливо під час його ухвалення враховувати не тільки питання, пов’язані з
вартістю інвестицій, а й усі переваги, які принесе утеплення протягом тривалого
періоду. Скорочення попиту на теплову енергію та пов’язана з ним мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, збільшення терміну служби будівлі
через затримку процесу руйнування конструкції стін, значне скорочення витрат на
утримання будинку, підвищення якості життя шляхом забезпечення собі належного
комфорту для роботи і відпочинку – це лише деякі з багатьох переваг, які можна
отримати в разі використання виробів FOVEO TECH.
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Суттєвою перевагою використання систем утеплень FOVEO TECH є значне зменшення тепловтрати будівель і, відповідно – витрат на їх утримання. Втрати тепла через
неутеплені стіни фасаду сягають 40%. Аналіз експлуатаційних витрат у холодну пору
року показує, що забезпечення й утримування комфортної для людини температури
всередині будівель поглинає в середньому більш ніж 60% усіх витрат, пов’язаних із
комунальними послугами.
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СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ
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Вироби FOVEO TECH доступні в готових системах, розділених відповідно до термоізоляційного матеріалу на дві групи, які, своєю чергою, поділяються відповідно до
фінішного оздоблення ще на дві підгрупи:
I. Системи утеплення з використанням пінополістиролу
I. Системи утеплення з використанням фасадних фарб
II. Системи утеплення з використанням штукатурок
II. Системи утеплення з використанням мінеральної вати
I. Системи утеплення з використанням фасадних фарб
II. Системи утеплення з використанням штукатурок
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ВЛАСТИВОСТІ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

Система утеплення з використанням пінополістиролу

І пінополістирол і мінеральна вата мають дуже добрі термоізоляційні властивості. Коефіцієнти теплопровідності (λ) для пінополістиролу і мінеральної вати близькі й коливаються в межах 0,032-0,045 В/(м·K) для пінополістиролу і 0,035-0,045 В/(м·K) для
мінеральної вати. Вирішуючи, який матеріал вибрати для утеплення будівлі, необхідно спиратися на інші властивості та характеристики цих матеріалів.

ЦОКОЛЬ

ФАСАД

Пінополістирол – це будівельний матеріал, який не чинить жодного негативного впливу на здоров’я, не має випромінювання і
не впливає негативно на навколишнє середовище. Він є довговічним матеріалом. Не зазнає впливу ультрафіолетового випромінювання, повністю зберігає свої дуже добрі фізико-технічні властивості. Пінополістирол – це безпечний і простий в обробці
матеріал, у процесі застосування не утворює пилу та не викликає алергії. Це також матеріал зі стабільними розмірами, який не
деформується. Ця особливість доволі суттєва, оскільки виключає загрозу виникнення теплових містків у термоізоляції будівлі. Ще
однією надзвичайно важливою перевагою пінополістиролу є те, що він водонепроникний та ефективно стримує вологу. Уваги
заслуговує також його дуже мала маса – 1 м3 пінополістиролу важить усього приблизно 9-14 кг. Дуже важливо, що вартість виконання термоізоляції з використанням пінополістиролу значно нижча, ніж у разі застосування мінеральної вати. Водночас пінополістиролу має трохи меншу від мінеральної вати стійкість до впливу високих температур. Не поширює вогонь, але руйнується за
температури понад +80ºC. Він також нестійкий до впливу органічних розчинників, як-от: бензол, толуол, ацетон тощо, тому слід
пам’ятати про необхідність перевірки хімічного складу матеріалів, які застосовують разом із пінополістиролом.
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Кріплення

Клей для пінопласту KS 30, або KU 31

Ізоляційні
матеріали

Пінополістирольні плити EPS 30, EPS 50, або EPS 70

Армований шар

Дюбелі для кріплення

Клей для армувальної сітки KU 31
Армувальна сітка

Ґрунтовка

Ґрунтувальна фарба з кварцовим піском PA 10, PT 20, або PN 30

Штукатурка

Штукатурка TA11, TT 20, TN 30 або TD 50

Ізоляційний матеріал

Пінополістирольні плити EPS 30, EPS 50, або EPS 70

Ґрунтовка

Ґрунтувальна фарба з кварцовим піском PA 10

Штукатурка

Мозаїчна штукатурка TD 50
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ВЛАСТИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

Система утеплення з використанням мінеральної вати

Мінеральна вата – матеріал, вироблений із натуральних гірських порід. Однією з її головних особливостей є майже повна негорючість. Волокна мінеральної вати починають плавитися лише після двох годин впливу температури, яка дорівнює або вища від
+1000°C, унаслідок чого увесь цей час вона діє як вогнетривкий захист. Окрім того, в процесі впливу високих температур на мінеральну вату вона не виділяє диму. Мінеральна вата завдяки високому внутрішньому пригніченню звукової енергії є також дуже
хорошим акустичним захистом. До особливостей, які позитивно характеризують мінеральну вату, слід зарахувати її стійкість до
впливу більшості хімічних речовин. Утеплювач характеризується також високою проникністю водяної пари, що дозволяє швидко
усувати вологість. Негативною властивістю мінеральної вати є конденсація водяної пари, яка може значно знизити її термоізоляційні властивості. Мінеральна вата – матеріал, який значно важчий від пінополістиролу: маса 1 м3 перевищує 145 кг. Це має
велике значення під час розрахунку витрат на перевезення і зберігання. Вата є відносно маломіцною та складнішою в обробці.

Кріплення

ЦОКОЛЬ

ФАСАД

Ізоляційний
матеріал

8

Армований шар

Клей для мінеральної вати KW 12
Мінеральна вата
Дюбелі для кріплення
Клей для мінеральної вати KW 12
Армувальна сітка

Ґрунтовка

Ґрунтувальна фарба з кварцовим піском PT 20, PN 30

Штукатурка

Штукатурка TT 20, TN 30

Ізоляційний матеріал

Пінополістирольні плити EPS 30, EPS 50, або EPS 70

Ґрунтовка

Ґрунтувальна фарба з кварцовим піском PA 10

Штукатурка

Мозаїчна штукатурка TD 50
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ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
Система утеплення
Термоізоляція

FOVEO TECH
пінополістирол
+

FOVEO TECH
мінеральна вата
+

Звукоізоляція

+

Стійкість до високих температур

+

Проникність водяної пари

+

Водовідштовхування

+

Легкість обробки

+

Вага

+

Просте перевезення

+

Зручне зберігання

+

Менші витрати на виконання

+

Обидві групи систем утеплення мають певні риси, які характеризують їх і вказують на оптимальні умови їх застосування. Головна властивість, або термоізоляція,
в обох групах – на дуже високому рівні. Тому на рішення, яку систему утеплення
застосовувати, мають впливати інші властивості цих ізоляційних матеріалів. Вибір
систем, заснованих на пінополістиролі, значно вигідніший у плані виконання та з
економічних міркувань. Пінополістирол – матеріал, простіший в обробці й монтажі.
Він нешкідливий для шкіри та слизових оболонок, не спричиняє подразнень. Через
свою надзвичайно малу вагу, вдесятеро меншу від ваги мінеральної вати, він зручніший у перевезенні та зберіганні.
Витрати на покупку пінополістиролу й матеріалів, необхідних для монтажу системи
(клей, дюбелі для кріплення) будуть меншими, ніж у випадку з мінеральною ватою.
Крім того, не потрібно турбуватися про те, що конструкція утепленого будинку зазнає
надмірного навантаження. Своєю чергою, системи, засновані на мінеральній ваті, добре зарекомендують себе в будівлях зі значним ризиком можливості виникнення пожежі або високих температур. З урахуванням її високих звукоізоляційних властивостей вата ідеально підходить для застосування в місцях з великою інтенсивністю шуму.
Ламельні плити з мінеральної вати (з упорядкованим розташуванням волокон) мають
значну еластичність, їх буде простіше закріплювати на будівлях неправильної форми.
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ЕТАПИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ БУДИНКУ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ
Одним із найбільш доступних матеріалів для утеплення фасаду є спінений полістирол, у просторіччі часто іменований пінопластом. Найпоширенішою на його основі
системою утеплення фасаду будинку стала скріплена система, яка також називається легка штукатурна система або мокре утеплення фасаду. Для цієї технології утеплення необхідно використовувати самозатухаючий пінополістирол щільністю не
нижче від 15 кг/м³. Технологія утеплення фасадів пінополістиролом стандартна для
всіх виробників систем скріпленої теплоізоляції.
ПОРЯДОК УТЕПЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ:
Підготовка основи
Перед виконанням робіт необхідно ретельно перевірити поверхню стін і провести
оцінку технічного стану основи. Основа повинна бути рівною, сухою, міцною, очищеною від пилу, без забруднень, хімічної та біологічної агресії ( грибок, пліснява, мох
тощо). Будь-які забруднення усунути м’якою щіткою, стисненим повітрям або змити
водою під тиском. Стару штукатурку і погано прилеглі малярні покриття потрібно
усунути. Виїмки заповнити клейовим розчином FOVEO TECH або стандартною штукатурною сумішшю.
Перевірка адгезії
У випадку сумнівів у міцності основи необхідно зробити перевірку клейкості. Підготувати зразки пінополістиролу розміром приблизно 100 мм x 100 мм. Розподілити
по поверхні, яка приклеюється, 10-міліметровий шар клейового розчину FOVEO
TECH і притиснути до основи. Через 4-7 днів зразки відірвати від стіни. Якщо пінополістирол буде розриватися, основа придатна для подальшої роботи.
У разі відривання всього зразка з клеєм і фактурним шаром необхідно очистити фасад від слабо прилеглого до основи шару. Основу обробити акриловою ґрунтовкою
GA 10. Якщо повторна спроба дасть негативний результат, необхідно розглянути додаткове механічне кріплення.
Ґрунтування
Очищену і вирівняну поверхню слід заґрунтувати акрилової ґрунтовкою GA 10
FOVEO TECH. Це дозволить отримати однорідну основу, зменшить її поглинальну
здатність і створить відповідні умови для зв’язування клейових розчинів.
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Установка стартової плити
Після визначення висоти цоколя можна приступати до монтажу стартової плити.
Слід встановлювати по 3 з’єднувачі на погонний метр. Необхідно анкерне кріплення
стартової плити в крайніх отворах з обох сторін профілю. У разі якщо будинок нестандартної форми використовуються плити з поперечними виступами.

Підготовка клейового розчину
У чисту ємність влити зазначену на упаковці кількість чистої холодної води і при перемішуванні поступово всипати вміст мішка. Перемішати з допомогою низькообертовим міксером з мішалкою до отримання однорідної маси і залишити приблизно на
5 хвилин. Повторно перемішати, за необхідності коригуючи консистенцію невеликою кількістю води.
Не додавати будь-яких інших речовин, окрім води. У разі загусання розчину його
слід повторно інтенсивно перемішати без додавання води або свіжого розчину. Передозування води погіршить всі властивості розчину: адгезію з основою, міцність на
відривання, час зв’язування.
Нанесення клею на термоізоляційні плити
Пінополістирол, вироблений в Україні, буває трьох марок. Пінополістирол ПСБ-C-15
використовують для утеплення стін, дахів. Пінополістирол для утеплення ПСБ-C-25
– для теплоізоляції стіни, даху, підлоги, фасадів будинків. Пінополістирол ПСБ-C-35 –
для теплоізоляції з витримкою великих навантажень.
При утепленні стін на край плити нанести суцільну смугу клейового розчину шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також «коржики» діаметром від 8 до 12 см в
шести місцях, розташованих симетрично на плиті. Загальна площа нанесеного розчину повинна включати в себе не менше 40% поверхні плити, а після притиснення
плита повинна бути приклеєна не менше 60% від своєї поверхні.
При утепленні рівних фасадів і стель або цоколів нанести клейовий розчин тонким
шаром на всю поверхню плити за допомогою металевої гладилки із зубцями (не менше 10 x 10 мм).
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Приклеювання термоізоляційних плит
Плиту з клеєм потрібно негайно прикласти до стіни і притиснути так, щоб отримати
рівну із сусідніми плитами поверхню. Плити приклеювати знизу вгору, розміщуючи
горизонтальними смугами, з перев’язкою на кутах так званим «чергуванням», щільно
підсовуючи до попередньо приклеєних. Чергування вертикальних країв має становити не менше 15 см.
Якщо клейовий розчин витече за краї плити, його потрібно видалити. Свіжоприклеєну плиту не слід вдруге ні притискати , ні пересувати. Слід пам’ятати, щоб у процесі
приклеювання термоізоляційних плит завжди стежити за рівністю поверхні за допомогою рівня.
Правильне кріплення плит на кутах фасадних отворів
Теплоізоляційні плити на кутах фасадних отворів (вікна, двері) повинні кріпитися цілими, з вирізуванням зайвого фрагмента згодом.
Слід уникати збігу країв плит з краями фасадних отворів. Неправильне кріплення
плит в кутах сприяє утворенню тріщин в утеплювальному шарі.
Заповнення щілин
Щілини між термоізоляційними плитами, що виникають в допустимих нормах, шириною понад 2 см необхідно заповнити клинами з цієї ж ізоляції. У випадку невеликих
щілин можна застосувати поліуретанову піну з низьким розширенням.

Шліфування поверхні пінополістиролових плит
Всі нерівності і розломи на поверхні плит необхідно усунути шліфуванням до отримання однорідної поверхні. Дію можна виконати за допомогою гладилки з абразивним папером. Отримання рівної поверхні термоізоляційного шару має дуже велике
значення в контексті подальших етапів робіт з утеплення.
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несення клейового розчину для занурення армувальної сітки потрібно відразу дуже
ретельно втопити в ньому армувальну сітку.
Занурення армувальної сітки
Для виконання армованого шару потрібно використовувати сітку зі скловолокна
щільністю не менше 145 г/м2. Армувальну сітку потрібно дуже ретельно втопити в
клей, вона має бути повністю невидимою. Вона не повинна в жодному разі лежати
безпосередньо на термоізоляційному шарі. Смуги армувальної сітки повинні бути
приклеєні внапуск шириною близько 10 см. Шви сітки не повинні збігатися зі швами між пінополістироловими плитами. Якщо не використовуються кутові профілі з
сітки, то на зовнішніх кутах сітка повинна накладатися з обох сторін на відстань не
менше 10 см.
Вирівнювання армованого шару
У разі, коли армований шар недостатньо рівний, для отримання гладенької поверхні
необхідно нанести другий тонкий шар клейового розчину (товщиною близько 1 мм).
Товщина армованого шару повинна становити від 3 до 5 мм. Додатковий шар клейового розчину також забезпечує підвищену механічну міцність основи.

Монтаж кріпильних дюбелів
До механічного кріплення можна приступати не раніше, ніж через 24 години після
приклеювання плит. Умови додаткового механічного кріплення за допомогою з’єднувачів повинен визначати технічний проект. Для кріплення пінополістиролових
плит з використовуються дюбелі з пластику. Рекомендується використовувати не
менше 4-5 штук дюбелів на 1 м2. На кутах будівель потрібне збільшення їх кількості
до 6-8 штук на 1 м2.
Довжина з’єднувачів повинна випливати з типу основи і товщини матеріалу, причому
глибина кріплення в щільній основі повинна становити не менше 6 см , а в м’яких
основах (таких як газо-бетон, керамзитобетон тощо) не менше 8 см. У випадку блоків
з повітряними пустотами дюбель повинен проходити щонайменше через два ребра
блоку.
Зміцнення кутів
Всі кути й виступи, особливо схильні до механічних пошкоджень, необхідно захистити додатково профілями з алюмінієвої перфорованої жерсті або ПВХ. Кутник повинен бути накладений на шар термоізоляційного матеріалу під армувальну сітку.
Нижче і вище фасадних отворів (вікон, дверей) з метою захисту від підвищених навантажень необхідно наклеїти під кутом в 45o смуги армувальної сітки. Розміри смуг
повинні бути не менше 20 x 30 см.

Нанесення клейового розчину під армувальну сітку
Армований шар слід виконувати на очищених від пилу після шліфування плитах не
раніше, ніж через 3 дні після їх приклеювання, але не пізніше, ніж через 3 місяці,
якщо приклеювання відбувалося у весняно-літній період. Якщо пінополістирол протягом 14 днів не був покритий армованим шаром, то слід оцінити його якість – пожовклі і запилені плити необхідно відшліфувати абразивним папером.
Також потрібно ретельно оглянути технічний стан шару пінополістиролових плит і
звернути особливу увагу на рівність поверхні і кріплення плит до основи. Після на-
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Нанесення ґрунтувальної фарби
Ґрунтувальна фарба вирівнює перебіг процесу зв’язування і висихання нанесеної
штукатурки, а також запобігає утворенню плям на її поверхні. Полегшує роботу при
виконанні штукатурних робіт, покращує адгезію і вирівнює поглинальну здатність
основи. Розчин ґрунтовки перед нанесенням слід забарвити в колір, близький до
кольору штукатурки, що наноситься.
Після нанесення ґрунтовки рекомендується виконувати будь-які оздоблювальні
роботи, зокрема, установку підшивки даху. Це захистить виконану штукатурку від
можливих механічних пошкоджень.
Змішування штукатурки
Готові штукатурні маси безпосередньо перед застосуванням слід ретельно перемішати за допомогою низкооборотного міксера з мішалкою кошикового типу до
отримання однорідної консистенції. Слід пам’ятати, щоб при підготовці штукатурки
строго дотримуватися інструкцій, котрі містяться на етикетках виробів.

Нанесення штукатурки
Штукатурний шар наноситься не раніше, ніж через 3 дні , і не пізніше, ніж через
3 місяці після виконання армованого шару. Його потрібно наносити за допомогою
гладилки з нержавіючої сталі і розподіляти до отримання шару завтовшки в зерно.
Потім плоскою пластиковою гладилкою затерти для отримання бажаної фактури
(баранек – круговими рухами, короїд – вертикальними або горизонтальними).
Для того щоб уникнути виникнення можливих відмінностей у кольорі і структурі, перерви в роботі потрібно планувати заздалегідь (наприклад, на кутах і зламах будівлі,
під водостічними трубами, на стику кольорів тощо).
Процес висихання штукатурного шару, незалежно від виду, полягає у випаровуванні
води, а також зв’язуванні і гідратації мінерального наповнювача. В умовах низької
температури навколишнього середовища, а також при високій відносній вологості
повітря процес висихання може тривати довше.
Додаткові рекомендації
Для досягнення тривалої користі , що виникає з виконаного утеплення сучасного
фасаду або реставрації існуючого фасаду будівлі, потрібно пам’ятати про дотримання вимог, пов’язаних з правильним здійсненням будівельних робіт.
Системні рішення FOVEO TECH ефективні у разі виконання рекомендацій, що містяться на етикетках виробів. Слід уникати поєднання матеріалів, пропонованих різними виробниками.
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СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА
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ВИСОКА ГАЗО- ТА ПАРОПРОНИКНІСТЬ
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I

ОПИС ВИРОБУ

I

Штукатурку виготовлено на основі силіконової смоли, мармурової крихти та наповнювачів. Містить
спеціальні облагороджуючі компоненти. Має найвищі параметри стійкості до шкідливого впливу атмосферних факторів, біологічної корозії і забруднень.
Високоеластична та стійка до механічних ушкоджень. Характеризується високою паропроникністю
і низьким водопоглинанням. Містить протигрибкові
засоби, які запобігають розвитку грибка, плісняви й
лишайників на поверхні штукатурки.

I ПРИЗНАЧЕННЯ I
Готова до застосування штукатурна маса призначена для нанесення
вручну декоративних тонкошарових штукатурок у безшовних системах утеплення (БСУ) FOVEO TECH S або FOVEO TECH W. Її можна
також застосовувати на нових і відновлюваних мінеральних основах
назовні й усередині будівель. Рекомендовано для застосування на
перегородках, де необхідна висока паропроникність.
РОЗХІД

Середній розхід залежно від підготовки основи:
Товщина зерна
Нанесення вручну
Нанесення агрегатом
Короїд / Баранек
Баранек
22,2-2,5
h кг/м²
пр. 1,5 мм
1,9-2,3 кг/м²
пр. 2,0 мм
2,5-3,0 кг/м²
2,2-2,4 кг/м²
пр. 2,5 мм
3,3-3,7 кг/м²
3,0-3,5 кг/м²
пр. 3,0 мм
4,1-4,6 кг/м²
4,0-4,4 кг/м²

2h

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
MAT

1

MAT

DE

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ

[г/см³]

[хв.]

[°C]

приблизно 1,85

до 15

від +10°C до +25°C

DE

Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO (553 кольори в
фактурі баранек та 235 кольорів в фактурі короїд).

2h

УПАКОВКА

25 кг

MAT

POŁYSK

POŁYSK

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути рівною, сухою, міцною,
очищеною від пилу, забруднень, а також біологічної (грибок, пліснява,
мох) і хімічної агресії тощо. Будьякі забруднення необхідно очистити
водою під підвищеним тиском. Старі штукатурки та малярні покриття
зі слабкою адгезією необхідно усунути. Дефекти поверхні вирівняти
клеєм KS 30 або стандартним штукатурним розчином. На основи з
низькою несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю або
крихкі (залишають сліди пилу при протиранні долонею) з метою зміцнення і зменшення поглинальної здатності необхідно нанести силіконову ґрунтовку GN 30.  На свіжі цементні або цементно-вапняні
основи штукатурку можна наносити не раніше, ніж через 28 днів
після їх виконання, на бетон – не раніше, ніж по закінченню 3 місяців,
у системах утеплення армований шар витримати мінімум 3 дні. Усі основи повинні мати стабілізований рівень вологості й закінчений процес затвердіння. Перед нанесенням штукатурки поверхню необхідно
заґрунтувати ґрунтувальною сумішшю PN 30 в кольорі, наближеному
до кольору штукатурки. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Безпосередньо
перед використанням увесь вміст упаковки слід ретельно перемішати за допомогою низькообертового дриля з кошиковою мішалкою до отримання однорідної консистенції. У разі потреби додати
невелику кількість силіконової ґрунтовки GN 30 (тільки для корекції,
максимум до 1,5%). Кількість доданої ґрунтовки для кожної упаковки
має бути однаковою. Додавання ґрунтовки може призвести до зміни
робочих властивостей штукатурки та її кольору. Не змінювати склад
маси додаванням цементу, піску або інших компонентів. Не додавати
води. У разі виконання робіт вручну штукатурку наносити за допомогою гладилки з неіржавіючої сталі й розподіляти до отримання
шару товщиною в зерно. Протягом 15 хвилин після нанесення маси
необхідно надати їй потрібної структури за допомогою гладилки з
пластмаси: «баранек» – круговими рухами, «короїд» – вертикальними, горизонтальними або круговими рухами, залежно від бажаного
розташування борозенок. При затиранні штукатурку не обприскувати водою. Зібраний матеріал після перемішування придатний для
DE
повторного використання. Для розпилення можна
використовувати лише штукатурку структури «баранек» з товщиною зерна
1,5 мм – 3 мм. У цьому разі потрібно використовувати рекомендований виробником штукатурний агрегат з такими параметрами: штукатурка товщиною 1,5 мм – форсунка № 2 (5,5 мм), штукатурка товщиною 2 мм – форсунка № 3 (6,5 мм), штукатурка товщиною 2,5 і 3 мм

– форсунка № 4 (7 мм). Рекомендований тиск на агрегаті 3,5-4 атм.
Струмінь маси необхідно розпиляти вертикально з відстані приблизно 25 см від стіни. Пістолет потрібно вести безперервним рухом по
всьому фрагменту стіни, що є окремою частиною фасаду. Щоб уникнути відмінності у відтінках кольору під час використання кольорових
силіконових штукатурок, необхідно на одну і ту ж поверхню наносити
штукатурку з однаковим номером виробничої партії (дата придатності і номер партії розміщені на упаковці). Для запобігання можливим
відмінностям у кольорі і структурі перерви в роботі слід планувати
заздалегідь (наприклад, на кутах і зламах будівлі, під водостічними
трубами, на стику кольорів тощо). Детальна інформація міститься у карті характеристики виробу. ПРИМІТКИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ
 Застосовувати за температури основи і навколишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріті поверхні. У процесі
роботи, а також під час висихання штукатурки слід уникати дії прямих
сонячних променів, сильного вітру і дощу. Захищати штукатурку до
моменту її повного тужавіння за допомогою плівки або щільної захисної сітки. Температура основи і навколишнього середовища під
час нанесення і протягом наступних 48 годин має бути не нижчою
від +10°C. Низька температура і висока вологість повітря подовжують
час висихання штукатурки. Інструменти відразу після використання
вимити водою. Свіжі забруднення штукатуркою можна змити водою,
натомість затверділі залишки штукатурки можна видалити лише механічним шляхом. Штукатурка набуває повних властивостей міцності
через 28 днів після закінчення робіт.  У разі виконання штукатурки
всередині приміщень перед уведенням в експлуатацію їх необхідно
провітрювати до повного зникнення запаху.  У разі застосування в
системах утеплення частка штукатурок темних, насичених кольорів
(з коефіцієнтом відбиття розсіяного світла менше 20%) не має перевищувати 10% штукатуреної поверхні.  Перш ніж приступити до
виконання фасаду, необхідно перевірити на невеликій ділянці відповідність замовленої структури і кольору.  Про будь-які зауваження
щодо нестандартних властивостей штукатурки і її кольору невідкладно повідомляти продавця. Роботи виконувати згідно з правилами будівельного мистецтва, нормами та приписами БГП.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи»
шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів
спеціалізованого збору відходів.
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Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.
BioCare Technology - технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.
Wczesna odpornosc na deszcz - стійкість до дощу - через 24 години.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців від дати виготовлення

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20°C і відносної вологості повітря 60%.
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ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ
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Штукатурку виготовлено на основі акрилових дисперсій, наповнювачів і мармурової крихти. Містить облагороджуючі компоненти та спеціальну воскову смолу,
яка запобігає проникненню вологи в структуру основи й полегшує нанесення штукатурки. Пропонується
у вигляді готової до використання штукатурної маси,
призначеної для виконання вручну або методом розпилення тонкошарових штукатурок у системах утеплення, а також на нових і відновлюваних мінеральних
основах назовні й усередині будівель. Містить протигрибкові засоби, які запобігають розвитку грибка, плісняви і лишайників на поверхні штукатурки.
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Готову до використання штукатурну масу призначено для нанесення вручну або методом розпилення тонкошарових декоративних
штукатурок у безшовних системах утеплення (БСУ) FOVEO TECH S.
Можна також застосовувати на нових і відновлюваних мінеральних
основах назовні й усередині будівель.

РОЗХІД

Середній розхід залежно від підготовки основи:
Товщина зерна
Нанесення вручну
Нанесення агрегатом
Короїд / Баранек
Баранек
2
h
пр. 1,5 мм
2,0-2,5 кг/м²
2,0-2,2 кг/м²
пр. 2,0 мм
2,5-3,0 кг/м²
2,3-2,5 кг/м²
пр. 2,5 мм
3,3-3,7 кг/м²
2,6-3,0 кг/м²
пр. 3,0 мм
4,1-4,6 кг/м²
3,1-3,3 кг/м²
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
MAT

1

MAT

DE
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Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO (553 кольори в
фактурі баранек та 235 кольорів в фактурі короїд).
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до 15

від +10°C до +25°C
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути відповідно рівною,
сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень, а також біологічної (грибок,
DE пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під підвищеним тиском.
Старі штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути. Дефекти поверхні вирівняти клеєм KS 30 або стандартним штукатурним розчином. На основи з низькою несучою
здатністю, з високою поглинальною здатністю або крихкі (залишають сліди пилу в разі протирання долонею) з метою зміцнення і зменшення поглинальної здатності необхідно нанести
акрилову ґрунтовку GА 10. На свіжі цементні або цементно-вапняні штукатурки штукатурку можна наносити не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання, на бетон – не раніше, ніж через 3
місяці, в системах утеплення армований шар витримати мінімум
3 дні. Усі основи повинні мати стабілізований рівень вологості й
закінчений процес затвердіння. Перед нанесенням штукатурки
поверхню необхідно заґрунтувати ґрунтувальною фарбою PА 10
в кольорі, наближеному до кольору штукатурки. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Безпосередньо перед використанням увесь вміст упаковки слід дуже ретельно перемішати за допомогою низькообертового дриля з кошиковою мішалкою до отримання однорідної
консистенції. За потреби додати невелику кількість води (тільки для
корекції, максимум до 1,5%). У разі нанесення методом розпилення
максимальна добавка води становить до 100 мл/25 кг штукатурки.
Кількість доданої води для кожної упаковки має бути однаковою.
Додавання води може призвести до зміни робочих властивостей
штукатурки та її кольору. Не змінювати склад маси додаванням цементу, піску або інших компонентів.  У разі виконання вручну
штукатурку наносити за допомогою гладилки з неіржавіючої сталі
і розподіляти до отримання шару товщиною в зерно. Протягом
15 хвилин після нанесення маси необхідно надати їй потрібної
структури за допомогою гладилки з пластмаси: «баранек»
– круговиDE
ми рухами, «короїд» – вертикальними, горизонтальними або круговими рухами, залежно від бажаного розташування борозенок. Під
час затирання штукатурку не обприскувати водою. Зібраний матеріал після перемішування придатний для повторного використання.  Для розпилення можна використовувати лише штукатурку
структури «баранек» із товщиною зерна від 1,5 мм до 3 мм. У цьому
разі потрібно використовувати рекомендований виробником штукатурний агрегат із такими параметрами: штукатурка товщиною
1,5 мм – форсунка №2 (5,5 мм), штукатурка товщиною 2 мм – форсунка №3 (6,5 мм), штукатурка товщиною 2,5 і 3 мм – форсунка №4 (7
мм). Рекомендований тиск на агрегаті – 3,5-4 атм. Струмінь маси слід
DE

розпиляти вертикально з відстані приблизно 25 см від стіни. Пістолет потрібно вести безперервним рухом по всьому фрагменту стіни
, що є окремою частиною фасаду. Щоб уникнути відмінності у відтінках кольору, необхідно на одну й ту ж поверхню наносити штукатурку з однаковим номером виробничої партії (дата придатності і номер партії розміщені на упаковці). Штукатурки з різних партій перед
застосуванням змішати. Перерви в роботі слід планувати заздалегідь (наприклад, після закінчення робіт на кутах і зламах будівлі, під
водостічними трубами, на стику кольорів тощо). Докладна інформація міститься у технічній карті виробу. ПРИМІТКИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ
 Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріту основу. У процесі
роботи, а також під час висихання штукатурки слід уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу.
Захищати штукатурку до моменту її повного тужавіння за допомогою плівки або щільної захисної сітки. Температура основи і навколишнього середовища під час нанесення і протягом наступних
48 годин має бути не нижчою від +10°C. Низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання штукатурки. Інструменти відразу після використання вимити водою. Свіжі забруднення штукатуркою можна змити водою, натомість затверділі залишки
штукатурки можна видалити тільки механічним шляхом. Штукатурка набуває повних властивостей міцності через 28 днів після закінчення робіт.  У разі виконання штукатурки всередині приміщень
перед уведенням в експлуатацію їх необхідно провітрювати до повного зникнення запаху.  У разі застосування в системах утеплення
штукатурки темних, насичених кольорів (із коефіцієнтом відбиття
розсіяного світла менш ніж 20%) має не перевищувати 10% штукатуреної поверхні.  Перш ніж приступити до виконання фасаду, необхідно перевірити на невеликій ділянці відповідність замовленої
структури і кольору.  Про будь-які зауваження щодо нестандартних властивостей штукатурки і її кольору невідкладно повідомляти
продавця. Роботи виконувати згідно з будівельними правилами,
нормами і положеннями БГП. У разі поєднання з продукцією інших
виробників ТзОВ “Снєжка-Україна” відповідальності не несе.  Інформація, що міститься в описі, має на меті забезпечення належного виконання робіт, пов’язаних з нанесенням штукатурки. Виробник
не несе відповідальності за збиток, що виник через невміле або
невідповідне до призначення використання виробу, а також не має
впливу на погодні умови під час проведення робіт.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи»
шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів
спеціалізованого збору відходів.

I СТАНДАРТИ I
 Штукатурка Р. Фовео Тех ТА11. 1.П.ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
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18 місяців від дати виготовлення

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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Технічні
DE дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.
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НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ЗАБРУДНЕНЬ

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ
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Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.
BioCare Technology - технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.
Wczesna odpornosc na deszcz - стійкість до дощу - через 24 години.
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FOVEO TECH TD 50
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MD – дрібнозерниста крихта
MS – середньозерниста крихта
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Мозаїчна штукатурка призначена для виконання декоративно-захисних тонкошарових штукатурок на будь-яких будівельних основах
усередині й назовні будівель. Завдяки високій механічній стійкості (до удару та стирання), а також декоративності цю штукатурка
особливо рекомендовано для нанесення на стіни, що зазнають інтенсивного зносу, наприклад, у нижній частині фасаду (так званий
цоколь будівлі), в коридорах, на сходових клітках, в офісах, школах,
торгових установах і закладах харчування.

Середній розхід залежно від підготовки основи:

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
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96 унікальних колористичних композицій
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К А Т А Л О Г

[°C]
від +10°C до +25°C
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УПАКОВКА

25 кг
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
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«по мокрому». Роботу розпланувати таким чином, щоб закінчити
її в місці, де легко приховати з’єднання, наприклад, у кутках і на
зламах будівлі, під водостічними трубами, на стику кольорів і т.п..
Щоб уникнути різниці у відтінках кольору піщинок, на одну площину слід наносити штукатурку з однаковим номером виробничої партії (термін придатності і номер партії розміщені на упаковці). ПРИМІТКИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати за температури
основи і навколишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріті поверхні. У процесі роботи, а також під час висихання штукатурки слід уникати дії прямих сонячних променів,
сильного вітру і дощу. Захищати штукатурку до моменту її повного
тужавіння за допомогою плівки або щільної захисної сітки. Температура основи і навколишнього середовища під час нанесення
і протягом наступних 48 годин має бути не нижчою, ніж +10°C.
Низька температура й висока вологість повітря подовжують час
висихання штукатурки. Інструменти відразу після використання
вимити водою. Свіжі забруднення штукатуркою можна змити водою, натомість затверділі залишки штукатурки можна видалити
лише механічним шляхом. Штукатурка набуває повних властивостей міцності через 28 днів після закінчення робіт.  У разі
виконання штукатурки всередині приміщень перед уведенням
в експлуатацію їх необхідно провітрювати до повного зникнення
запаху.  Перш ніж приступити до виконання фасаду, необхідно
перевірити на невеликій ділянці відповідність замовленої структури й кольору.  Про будь-які зауваження щодо нестандартних
властивостей штукатурки і її кольору невідкладно повідомляти
продавця. Роботи виконувати згідно з будівельними правилами,
нормами та приписами БГП.  Утилізація відходів відбувається у
відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого
збору відходів.
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BioCare Technology - технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.
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[год.]
приблизно 48
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 Штукатурка Р. Фовео Тех ТД50 1.П.ФС ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ММ мікрозерно - розхід 2 кг/м 2
2
МD дрібне зерно - 2
розхід
h 4 кг/м
МS середнє зерно - розхід 5 кг/м 2
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[год.]
приблизно 8

I СТАНДАРТИ I

РОЗХІД

2h

[г/см³]
приблизно 1,75

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути відповідно рівною,
сухою, міцною,
очищеною від пилу, забруднень, а також біолоDE
гічної (грибок, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під підвищеним тиском.
Старі штукатурки й малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути. Дефекти поверхні вирівняти клеєм KS 30 або стандартним штукатурним розчином. На основи з низькою несучою
здатністю, з високою поглинальною здатністю або крихкі (залишають сліди пилу при протиранні долонею) з метою зміцнення
і зменшення поглинальної здатності необхідно нанести акрилову ґрунтовку GA 10.  На свіжі цементні або цементно-вапняні
штукатурки штукатурку можна наносити не раніше, ніж через 28
днів після їх виконання, на бетон – не раніше, ніж по закінченню
3 місяців, у системі утеплення армований шар витримати мінімум
3 дні. Всі основи мусять мати стабілізований рівень вологості й
закінчений процес затвердіння. Перед нанесенням штукатурки
поверхню необхідно заґрунтувати ґрунтувальною фарбою РА
10. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Перевірити відповідність виробничої партії на всіх придбаних фабричних упаковках, відповідність
кольору та грануляції з поданим замовленням, після чого безпосередньо перед нанесенням штукатурку ретельно перемішати
за допомогою низькообертового дриля з кошиковою мішалкою.
Наносити на стіну, використовуючи гладку терку з неіржавіючої
сталі, вертикальними смугами шириною приблизно 70 см. Потім
зняти надлишок штукатурки, проводячи теркою під таким кутом,
щоб на поверхні залишився шар товщиною приблизно 1,5 зерна.
Після зняття надлишку штукатурки загладити поверхню теркою в
одному напрямку. Застереження: занадто сильне загладжування
поверхні може призвести до виникнення протирань і появи проміжків між камінчиками, що дає несприятливий кінцевий ефект.
Щоб уникнути видимих переходів між нанесеними смугами, роботу потрібно виконувати безперервним способом, поєднуючи їх
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Мозаїчна штукатурка представлена у широкій гамі
забарвленої мармурової крихти та кварцового піску,
з яких виготовлено унікальні колористичні композиції.
Пропонується у вигляді готової штукатурної маси, яку
можна застосовувати і назовні. Характеризується високою еластичністю і стійкістю до механічних пошкоджень. За штукатуркою легко доглядати, її можна мити
без ризику ушкодження поверхні. Окрім того, мозаїчна
штукатурка містить у своєму складі спеціальні засоби,
які захищають від біологічного руйнування та нищівного впливу спорів лишайників і пліснявих грибів.
Мозаїчна штукатурка TD 50 наявна у версіях:

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ
ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ
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18 місяців від дати виготовлення
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ШТ УК АТ УРКИ І ФАС АДНІ ФАРБИ FOVEO TECH
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ІДЕАЛЬНА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
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ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20 ºC і відносної вологості повітря 60%.

СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ ТА ІНШИХ
МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ2MATh
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FOVEO TECH FN 30
СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ФАРБА

I
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА
СТІЙКІСТЬ ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

DE ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ
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ВИСОКА ГІДРОФОБНІСТЬ
– ЗАХИЩАЄ СТІНИ ВІД ВОЛОГИ
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Силіконова фарба призначена для декоративно-захисного фарбування нових і відновлених фасадів житлових будинків, господарських, промислових, громадських будівель та архітектурних пам’яток.
Її можна застосовувати на будь-яких мінеральних основах: цементних
і цементно-вапняних штукатурках, бетоні, гіпсі, а також тонкошарових мінеральних штукатурках у системах утеплення FOVEO TECH S і
FOVEO TECH W.
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

I
легідь, наприклад, після завершення робіт, на кутах і зламах будівлі,
під водостічними трубами, на стику кольорів тощо. ПРИМІТКИ/
РЕКОМЕНДАЦІЇ Застосовувати за температури основи і навколишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріті
поверхні. У процесі роботи, а також під час висихання слід уникати
дії прямих сонячних променів, сильного вітру і дощу. Захищати пофарбовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки
або щільної захисної сітки. Температура основи і навколишнього
середовища під час нанесення і протягом наступних 24 годин має
бути не нижчою +10°C. Інструменти відразу після використання слід
вимити водою. У разі застосування в системах утеплення фарб темних, насичених кольорів (із коефіцієнтом відбиття розсіяного світла
менш ніж 20%) їхня частка не повинна перевищувати 10% фарбованої поверхні. Перш ніж приступити до фарбування фасаду, необхідно
перевірити на невеликій ділянці відповідність замовленого кольору.
Про будь-які зауваження щодо нестандартних властивостей фарби
і її кольору невідкладно повідомляти Продавця. Роботи виконувати згідно з будівельними правилами, нормами та приписами БГП.
ІНСТРУМЕНТИ Пензель, валик шнуровий натуральний із висотою
ворсу більше 19 мм, малярський гідродинамічний агрегат (форсунка
0,43 мм, тиск 180 бар, розбавлення – відсутнє). Утилізація відходів
відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

 Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013. Виріб входить в комплект продуктів
для виконання системи ізоляції зовнішніх стін системи FOVEO TECH W в складі AT-15-8291/2011 + Додаток № 1 + Додаток № 2 Декларація
відповідності № 02/FTW/2010, видання 5 від 01.03.2015 Сертифікуючий орган : Заклад Сертифікації Інституту Будівельної Техніки у Варшаві
ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ № 22/FTS/2015

РОЗХІД

До 8 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від поглинальної
здатності та структури фарбованої поверхні, а також використаних
інструментів. Для визначення розходу на конкретній основі
2 h фарбування.
потрібно виконати пробне
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Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.
BioCare Technology - технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.
Malowanie po 14 dniach - скорочений час витримки тонкошарових мінеральних штукатурок - можна фарбувати через 14 днів.
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0,9 л; 9 л
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через 12

I СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ I

Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO в 318 кольорів.

2h

[год.]

2

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ Основа має
DE бути сухою, міцною, очищеною
від пилу, забруднень, а також біологічної (грибок, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Свіжі цементні, цементно-вапняні штукатурки фарбувати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання, бетон – не раніDE мінеральні тонкошарові штукатурки - через 14
ше, ніж через 3 місяці,
днів. Усі основи мусять мати стабілізований рівень вологості й закінчений процес затвердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити
водою під підвищеним тиском. Старі штукатурки й малярні покриття зі
слабкою адгезією необхідноDEусунути. Дефекти поверхні вирівняти клеєм KS 30 або стандартним штукатурним розчином. Перед нанесенням
силіконової фарби нові і відновлювані основи необхідно заґрунтувати
силіконовою ґрунтовкою GN 30. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ Фарбу
ретельно перемішати, наносити завжди 2 шари – пензлем, валиком
з інтервалами приблизно 12 годин або гідродинамічним розпиленням методом «мокрим по мокрому». Не змішувати з фарбами інших типів і не розбавляти водою! Перед нанесенням першого шару
фарбу можна розбавити, додаючи максимум до 10% силіконової
ґрунтовки GN 30. Пропорцій розбавлення дотримуватися для всієї
фарбованої поверхні. Другий шар наносити, використовуючи нерозбавлену фарбу. Щоб уникнути відмінності у відтінках кольору,
необхідно на одну й ту ж поверхню наносити фарбу з однаковим
номером виробничої партії (дата придатності і номер партії розміщені на упаковці). Фарби з різних партій перед використанням
перемішати разом. Перерви в роботі необхідно планувати зазда-
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Фасадна Силіконова фарба FN 30 – ультрасучасна
фарба, виготовлена на oснові найновіших досягнень у сфері виробництва засобів для захисту й
декорування фасадів. Її склад є комбінацією сучасних рішень, які забезпечують унікальні властивості.
Фарба FN 30 – це гібридне поєднання синтетичних
смол, які обумовлюють виняткову міцність і механічну стійкість, із силіконовими смолами, завдяки яким фарба зберігає високу паропроникність.
Водночас гідрофобні засоби, що містяться у фарбі, сприяють тому, що волога ззовні не проникає
у структуру основи, а це запобігає руйнуванню
стін. Фасадна Силіконова фарба FN 30 містить також особливі скляні мікрокульки, які в поєднанні
з іншими спеціально підібраними компонентами створюють унікальне покриття – НЕОСТРУКТУРУ, завдяки
чому фарба: є винятково міцною, більше відбиває світло, зменшуючи негативні наслідки нагрівання фарби,
стійка до механічних напружень, мінімізує площу контакту води з фасадом, створюючи крапельний ефект,
2h
не притягує бруду і виявляє властивості самоочищення, зберігаючи унікальні властивості силікону,
надає фасаду красивого мінерального вигляду.

[год.]

MAT

MAT
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POŁYSK

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

18 місяців від дати виготовлення
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ШТ УК АТ УРКИ І ФАС АДНІ ФАРБИ FOVEO TECH

2h

2h
НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ

I

г/см³
1,5±10%

ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС ДЛЯ
ЦЬОГО ВИРОБУ: кат. (A/c/FW),
максимум 40 г/л (2010). Виріб
містить максимум 40 г/л.

POŁYSK

I

НЕ ПРИТЯГУЄ БРУДУ І ВИЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ2 h
САМООЧИЩЕННЯ

ОПИС ВИРОБУ

ЧАС ВИСИХАННЯ

DE

СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ

I

НАНЕСЕННЯ НАСТУПНОГО
ШАРУ

ОБ’ЄМНА ГУСТИНА

матове

НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ДІЇ УФ-ПРОМЕНІВ

POŁYSK

I

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.

2h
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ, ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУDE
MAT

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

З

О

В

Н

І

FOVEO TECH FA10
АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА

I
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

DE

2h
ВИСОКА ГІДРОФОБНІСТЬ
– ЗАХИЩАЄ СТІНИ ВІД ВОЛОГИ

MAT

ОПИС ВИРОБУ

НАНЕСЕННЯ НАСТУПНОГО
ШАРУ

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ
ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ

[г/см³]

[год.]

[год.]

[°C]

1,45 ±10%

2

через 4 години

від +5°C дo +25°C

DE
MAT

POŁYSK

ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС
ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ:
кат. (A/c/FW),
максимум 40 г/л (2010).
Виріб містить максимум
40 г/л.

DE
Технічні дані й інформацію про спосіб застосування вказано для температури
+20ºC і відносної вологості повітря 60%.

2h

MAT

POŁYSK

I

DE

2h

НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКА В НАНЕСЕННІ

I

ЧАС ВИСИХАННЯ

ОБ’ЄМНА ГУСТИНА

POŁYSK

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ДІЇ
УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ

POŁYSK

I

2h

MAT

MAT
POŁYSK

I

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень, а також біологічної
(грибок, пліснява, мох)
DE
і хімічної агресії тощо. СвіжіDEцементні, цементно-вапняні штукатурки
фарбувати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання, бетон
– не раніше, ніж через 3 місяці, мінеральні тонкошарові штукатурки - через 14 днів. Всі основи повинні мати стабілізований рівень
вологості й закінчений процес затвердіння. Будь-які забруднення
необхідно очистити водою під підвищеним тиском. Старі штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути.
Дефекти поверхні вирівняти клеєм KS 30 або стандартним штукатурним розчином. Перед нанесенням акрилової фарби нові й відновлювані основи необхідно заґрунтувати акриловою ґрунтовкою
GА 10. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Фарбу ретельно перемішати, наносити завжди 2 шари – пензлем, валиком (з інтервалами приблизно 4 години) або гідродинамічним розпиленням методом «мокрим
по мокрому». Не змішувати з фарбами інших типів і не розбавляти
водою! Перед нанесенням першого шару фарбу можна розбавити,
додаючи максимум 10% акрилової ґрунтовки GА 10. Прийнятих пропорцій розбавлення дотримуватися для всієї фарбованої поверхні.
Другий шар наносити, використовуючи нерозбавлену фарбу.  Щоб
уникнути відмінності у відтінках кольору, необхідно на одну й ту ж
поверхню наносити фарбу з однаковим номером виробничої партії (дата придатності і номер партії розміщені на упаковці). Фарби з
різних партій перед використанням потрібно перемішати. Перерви
в роботі необхідно планувати заздалегідь, наприклад, після завершення робіт на кутах і зламах будівлі, під водостічними трубами, на

POŁYSK

I

Фасадна акрилова фарба FА 10 завдяки використанню високоякісних компонентів і сучасних технологій
характеризується полегшеним нанесенням, чудовою адгезією до основи й ефективною покривною
здатністю. Утворює гладеньке, матове, стійке до
впливу атмосферних факторів покриття з особливим
наголосом на стійкість кольору, підвищену водостійкість, мікробіологічний захист, який обмежує розвиток грибка, плісняви та лишайників.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

I

Акрилова фарба призначена для декоративно-захисного фарбування і відновлення фасадів житлових, господарських, промислових і
громадських будівель. Її можна застосовувати на будь-яких мінеральних основах: цементних і цементно-вапняних штукатурках, бетоні, а
також тонкошарових мінеральних.

стику кольорів тощо. ПРИМІТКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від +10°C
до +25°C. Не наносити на нагріті поверхні. У процесі роботи, а також
під час висихання слід уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу. Захищати пофарбовану
поверхню до моменту висихання за допомогою плівки або щільної
захисної сітки. Температура основи і навколишнього середовища
під час нанесення і протягом наступних 24 годин має бути не нижчою, ніж +5°C. Інструменти відразу після використання вимити водою.  У разі застосування в системах утеплення фарби темних, насичених кольорів (із коефіцієнтом відбиття розсіяного світла менш
ніж 20%) мають не перевищувати 10% фарбованої поверхні.  Перш
ніж приступити до фарбування фасаду, необхідно перевірити на невеликій ділянці відповідність замовленого кольору.  Про будь-які
зауваження щодо нестандартних властивостей фарби і її кольору
невідкладно повідомляти продавця. Роботи виконувати згідно з
будівельними правилами, нормами і положеннями БГП. ЗБЕРІГАННЯ  Зберігати у щільно закритій упаковці. Берегти від морозу і
прямих сонячних променів. Температура зберігання – від +5°C до
+30°C. ІНСТРУМЕНТИ  Пензель, валик шнуровий натуральний з
висотою ворсу більш ніж 19 мм, малярський гідродинамічний агрегат (форсунка – 0,43 мм, тиск – 180 бар, розбавлення – відсутнє).
 Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України
«Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій
тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ I
 Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013. Виріб входить в комплект продуктів для
виконання системи ізоляції зовнішніх стін системи FOVEO TECH S в складі AT-15-8290/2011 ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ
№ 22/FTS/2015

РОЗХІД

До 10 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від поглинальної
здатності і структури фарбованої поверхні, а також застосованих
інструментів. Для визначення розходу на конкретній основі виконати
пробне фарбування. 2 h

2h

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
MAT

2

DE
DE

MAT

POŁYSK

Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.
BioCare Technology - технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.
Malowanie po 14 dniach - скорочений часDEвитримки тонкошарових мінеральних штукатурок - можна фарбувати через 14 днів.

КОЛІР

Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO в 318 кольорів.

2h
УПАКОВКА

2h

9л

2h
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DE
MAT

POŁYSK

POŁYSK

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

18 місяців з дати виготовлення
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ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ

MAT

2h

ВИСОКА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH PN 30
СИЛІКОНОВА ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА З КВАРЦОВИМ ПІСКОМ ПІД ШТУКАТУРКИ

I
РОБИТЬ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ
ОДНОРІДНОЮ

2h

MAT

ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ ШТУКАТУРНОГО РОЗЧИНУ

ЧАС ВИСИХАННЯ

DE
НАНЕСЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ
ВИРОБІВ

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ
ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ

3 години (*)

мінімум через 24 години (*)

від +10°C до +25°C

MAT

I

2h

MAT

POŁYSK

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

DE

I

MAT ОСНОВИ
POŁYSK Основа має бути рівною, сухою, міцною,
ПІДГОТОВКА
DE
очищеною від пилу, забруднень та ознак біологічної
(грибок, пліснява,
мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття
зі слабкою адгезією необхідно усунути. Виїмки заповнити клеєм KS
30 або стандартним штукатурним розчином. На основи з низькою
несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю або крихкі
(залишають сліди пилу після протирання долонею) задля зміцнення
необхідно нанести силіконову ґрунтовку GN 30. Свіжі цементні або
цементно-вапняні штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28
днів після їх виконання, бетон – не раніше, ніж через 3 місяці, армований шар у системах утеплення витримати мінімум 3 дні. Усі основи повинні мати стабілізовану вологість і завершений процес твердіння. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ Ґрунтувальну фарбу необхідно
ретельно перемішати й наносити маклавицею. За потреби її можна
розбавити, додаючи максимум до 5% силіконової ґрунтовки GN 30.
Час висихання фарби становить приблизно 3 години, залежно від

POŁYSK

I

У системах FOVEO TECH ґрунтувальну силіконову
фарбу з кварцовим піском PN 30 застосовують під:
Силіконову штукатурку TN 30.

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

 Ґрунтовка Р. Фовео Тех PN30.1.П.АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Ґрунтувальну фарбу з кварцовим піском застосовують для підвищення
адгезії силіконових штукатурок, зменшення поглинальної здатності
основи. Забезпечує правильне виконання структури тонкошарових
штукатурок. Зменшує можливість виникнення плям на поверхні штукатурок. Входить до складу систем FOVEO TECH S і FOVEO TECH W
як ґрунтувальний шар під силіконові штукатурки. Призначена для
застосування як усередині, так і назовні приміщень. Її можна наносити на бетонні, цементні, цементно-вапняні, гіпсові, гіпсокартонні
поверхні, плити ДСП тощо.

Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.

РОЗХІД

Приблизно 0,3 кг/м², залежно від властивостей основи.

2h

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

Не стосується.

MAT

MAT

POŁYSK

Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO в 318 кольорів.

2h

УПАКОВКА
MAT

8 кг; 16 кг

2h

DE

DE

КОЛІР

2h

умов нанесення (температури навколишнього середовища, вологості
повітря, поглинальної здатності основи тощо). У разі застосування під
темні силіконові штукатурки ґрунтовку потрібно затонувати пігментами з тонувальної машини в колір, наближений до кольору штукатурки,
щоб уникнути просвітів під час розтирання штукатурки. ПРИМІТКИ/
РЕКОМЕНДАЦІЇ Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріту основу.
У процесі робіт і під час висихання слід уникати безпосередньої дії
прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу. Захищати
заґрунтовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки
або густої захисної сітки. Температура основи і навколишнього середовища під час ґрунтування і протягом наступних 24 годин має бути
не нижчою, ніж +10°C. Інструменти відразу після використання вимити
водою. Роботи проводити відповідно до будівельних правил, норм і
положень БГП. Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері
або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ I
I

2h

DE

ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС
ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ: кат. (A/c/FW),
максимум 40 г/л (2010).
Виріб містить максимум 40 г/л.
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POŁYSK

POŁYSK

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

18 місяців від дати виготовлення

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.

26

К А Т А Л О Г

В И Р О Б І В

F O V E O

T E C H

27

Ґ Р У Н ТО В К И І Ґ Р У Н Т У В А Л Ь Н І ФА Р Б И П І Д Ш Т У К АТ У Р К И F O V E O T E C H

ОПИС ВИРОБУ

I

(*) тривалість залежить від умов температури і вологості, типу і поглинальної здатності основи.
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ВИРІВНЮЄ ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ ТУЖАВІННЯ
І ВИСИХАННЯ НАНЕСЕНОЇ ШТУКАТУРКИ
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ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
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FOVEO TECH PA 10
АКРИЛОВА ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА З КВАРЦОВИМ ПІСКОМ ПІД ШТУКАТУРКИ

I
РОБИТЬ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ
ОДНОРІДНОЮ

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

I
DE

ЧАС ВИСИХАННЯ

2h

MAT

POŁYSK

2 години (*)

НАНЕСЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВИРОБІВ
мінімум через 24 години (*)
DE

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ
від +5°C до +25°C

(*) тривалість залежить від умов температури і вологості, типу і поглинальної здатності основи

ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ ШТУКАТУРНОГО
РОЗЧИНУ
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ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ
ПЛЯМ
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ОПИС ВИРОБУ
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MAT

POŁYSK

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

I

DE

ПІДГОТОВКА
MAT ОСНОВИ
POŁYSK  Основа має бути рівною, сухою, міцною,
очищеною від пилу, забруднень та ознак DE
біологічної (грибок, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття
зі слабкою адгезією необхідно усунути. Виїмки заповнити клеєм KS
30 або стандартним штукатурним розчином. На основи з низькою
несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю або крихкі
(залишають сліди пилу при протиранні долонею) задля зміцнення необхідно нанести акрилову ґрунтовку GА 10. Свіжі цементні або цементно-вапняні штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після
їх виконання, бетон – не раніше, ніж через 3 місяці, армований шар
у системах утеплення витримати мінімум 3 дні. Усі основи повинні
мати стабілізовану вологість і завершений процес твердіння. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Ґрунтувальну фарбу необхідно ретельно
перемішати й наносити маклавицею. За потреби її можна розбавити, додаючи максимум до 5% води. Час висихання фарби становить
приблизно 2 години, залежно від умов нанесення (температури
навколишнього середовища, вологості повітря, поглинальної здатно-

POŁYSK

I

У системах FOVEO TECH ґрунтувальну акрилову фарбу PA 10 застосовують під:
Мінеральну штукатурку TM 10,
Акрилову штукатурку TA 11,
Мозаїчну штукатурку TD 50.

I СТАНДАРТИ I
I

ПРИЗНАЧЕННЯ

 Ґрунтовка Р. Фовео Тех РА10.1.П.АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

I

Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.

Ґрунтувальну фарбу з кварцовим піском застосовують для підвищення адгезії штукатурок, зменшення поглинальної здатності основи.
Забезпечує правильне виконання структури тонкошарових штукатурок. Зменшує можливість виникнення плям на поверхні штукатурок.
Входить до складу систем FOVEO TECH S і FOVEO TECH W, як ґрунтувальний шар під мінеральні, акрилові, акрило-силіконові, а також під мозаїчні штукатурки і звичайні цементні або цементно-вапняні штукатурки.
Призначена для застосування як усередині, так і назовні приміщень.
Її можна наносити на бетонні, цементні, цементно-вапняні, гіпсові,
гіпсокартонні поверхні, плити ДСП тощо.

РОЗХІД

Приблизно 0,3 кг/м², залежно від властивостей основи.
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2h

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

Не стосується.

MAT

MAT

POŁYSK

Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO в 318 кольорів.

2h

УПАКОВКА
MAT

8 кг; 16 кг

2h

DE

DE

КОЛІР

2h

сті основи тощо). У разі застосування під темні акрилові, акрило-силіконові, силікатно-силіконові або мозаїчні штукатурки ґрунтовку
потрібно затонувати пігментами зі змішувача в колір, наближений
до кольору штукатурки, щоб уникнути просвітів під час розтирання
штукатурки. ПРИМІТКИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати за температури основи і навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Не
наносити на нагріту основу. У процесі робіт і під час висихання слід
уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки або густої захисної сітки. Температура
основи і навколишнього середовища під час ґрунтування і протягом
наступних 24 годин має бути не нижчою, ніж +5°C. Інструменти відразу після використання вимити водою.  Роботи проводити відповідно до будівельних правил, норм і положень БГП. ЗБЕРІГАННЯ  Зберігати у щільно закритій упаковці. Температура зберігання – від +5°C
до +30°C.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону
України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в
іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

DE

DE
MAT

POŁYSK

POŁYSK

POŁYSK

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

18 місяців

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.

28

К А Т А Л О Г

В И Р О Б І В

F O V E O

T E C H

29

Ґ Р У Н ТО В К И І Ґ Р У Н Т У В А Л Ь Н І ФА Р Б И П І Д Ш Т У К АТ У Р К И F O V E O T E C H

ВИРІВНЮЄ ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ ТУЖАВІННЯ
І ВИСИХАННЯ НАНЕСЕНОЇ ШТУКАТУРКИ

MAT

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH GN 30
СИЛІКОНОВА ҐРУНТОВКА ПІД ФАСАДНІ ФАРБИ

I

ГУСТИНА

ЧАС ВИСИХАННЯ

[г/см³]

[год.]

2h

ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ

MAT

приблизно 1

ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ
ПЛЯМ

2h

ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ПОВЕРХНЕВИХ ФАРБ
ДО ОСНОВИ

ОПИС ВИРОБУ

I

У системах FOVEO TECH силіконова ґрунтовка GN 30
застосовується під:
Силіконову фасадну фарбу GN 30.

I
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ПРИЗНАЧЕННЯ

MAT

I

POŁYSK

приблизно – 2 залежно від ступеня поглинання основою
i температурно-вологісних умов

POŁYSK

DEрідина молочного кольору

ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС
ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ:
кат.(A/h/FW) максимум 30 г/л (2010).
Виріб містить максимум 30 г/л.

POŁYSK

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
MAT

ЗОВНІШНІЙ
ВИГЛЯД
DE

DE

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ Основа має бути сухою, міцною, очищеною
DE
від пилу, забруднень та ознак біологічної (грибки, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Цементні, цементно-вапняні або мінеральні штуPOŁYSK ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання,
катурки
бетон – не раніше, ніж через 3 місяці. Усі основи повинні мати стабілізовану вологість і завершений процес твердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під високим тиском. Старі штукатурки і
малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути. Зашпаклювати виїмки в штукатурці та можливі тріщини. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ Засіб у торговому вигляді є готовим до застосування виробом
– не розбавляти та не додавати жодних речовин. Наносити пензлем
або валиком один шар. На слабкі основи з високою поглинальною
здатністю рекомендовано нанести другий шар засобу перпендику-

лярно до першого, на ще вологий перший шар. Приблизно через 6
годин після закінчення нанесення останнього шару можна фарбувати
фасадними фарбами. Не змішувати з ґрунтовками інших типів. Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від
+10°С до +25°C. Не наносити на нагріту основу. У процесі робіт і під
час висихання слід категорично уникати безпосередньої дії прямих
сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки або густої
захисної сітки. Інструменти відразу після використання вимити водою.
Роботи проводити відповідно до будівельних правил, норм і положень БГП. Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону
України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в
іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ I
 Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013.  Виріб входить в комплект продуктів для
виконання системи ізоляції зовнішніх стін системи FOVEO TECH W в складі ITB AT-15-8291/2011 + Додаток № 1 + Додаток № 2 Декларація
відповідності № 02/FTW/2010, видання 5 від 01.03.2015 Сертифікуючий орган : Заклад Сертифікації Інституту Будівельної Техніки у Варшаві
ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ № 22/FTS/2015

Силіконова ґрунтовка призначена для ґрунтування і зміцнення пористих мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, як-от:
цементні і цементно-вапняні штукатурки, бетон, а також тонкошарові
мінеральні штукатурки в системах утеплення FOVEO TECH S i FOVEO
TECH W – перед фарбуванням фасадною силіконовою фарбою FN 30.
Зміцнює і вирівнює поглинальну здатність основи, не знижуючи паропроникності застосованої фарби. Зменшує поглинання покриттям
води, запобігає виникненню плям. Також слугує розчинником для
фасадної фарби FN 30 і штукатурки TN 30.

РОЗХІД

До 10 м²/л залежно від властивостей основи,
при одношаровому нанесенні.
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Після висихання – безбарвний
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12 місяців від дати виготовлення
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УТВОРЮЄ ПОКРИТТЯ, ПРОНИКНІ ДЛЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ

I

MAT

2h

I

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH GA10
АКРИЛОВА ҐРУНТОВКА ПІД ФАСАДНІ ФАРБИ

I

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
ГУСТИНА
[г/см³]

2h

ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ

pH
MAT

приблизно 1

ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ
ПЛЯМ

2h

POŁYSK

[год.]
приблизно 2 – залежно від ступеня DE
поглинання основою i температурновологісних умов

6,0÷8,5

POŁYSK

DE

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень та ознак біологічної (грибки, пліснява, мох)
і хімічної агресії тощо. Цементні, цементно-вапняні або мінеральні
штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання. Усі основи повинні мати стабілізовану вологість і завершений
процес твердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити водою
під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути. Зашпаклювати виїмки в штукатурці
та можливі тріщини. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Засіб у торговому вигляді є готовим до використання виробом – не розбавляти
та не додавати жодних речовин. Наносити пензлем або валиком
один шар. На слабкі основи з високою поглинальною здатністю
рекомендовано нанести другий шар засобу перпендикулярно

I

У системах FOVEO TECH акрилова ґрунтовка GA 10
застосовується під:
Акрилову фасадну фарбу FA 10.

I

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

рідина молочного кольору

ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС
ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ: кат.(A/h/FW)
максимум 30 г/л (2010).
Виріб містить максимум 30 г/л.

до першого, на ще вологий перший шар. Фасадну фарбу наносити
приблизно через 12 годин після закінчення нанесення останнього
шару ґрунтовки. Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від +5°С до +25°C. Не наносити на нагріту основу.
У процесі робіт і під час висихання слід категорично уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру,
дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту висихання
за допомогою плівки або густої захисної сітки. Інструменти відразу
після використання вимити водою. Роботи проводити відповідно до
будівельних правил, норм і положень БГП.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ I
 Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013. ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ № 22/FTS/2015

Акрилова ґрунтовка призначена для ґрунтування та зміцнення пористих мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, як-от:
цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, а також тонкошарові мінеральні штукатурки – перед фарбуванням фасадною акриловою фарбою FA 10. Зменшує поглинання води, утворює покриття, яке
запобігає виникненню плям. Також слугує розчинником для фасадної акрилової фарби FA 10.

РОЗХІД

До 10 м²/л залежно від властивостей основи,
при одношаровому нанесенні.
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2h

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
MAT

1

MAT

POŁYSK

КОЛІР

Після висихання – безбарвний
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УПАКОВКА
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12 місяців від дати виготовлення
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ОПИС ВИРОБУ

I MAT

DE ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

ЧАС ВИСИХАННЯ

POŁYSK

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

2h

ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ДО ОСНОВИ

I

MAT

I

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH KS 30
KЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

I

ЧАС КОРИГУВАННЯ

2h

ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ У ВИКОРИСТАННІ

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

MAT

POŁYSK

≥ 10 хв.

I

DE ЧАС ПРИДАТНОСТІ СУМІШІ

ДО ВИКОРИСТАННЯ
(від змішування з водою)
≥ 2 год.

АДГЕЗІЯ ДО БЕТОНУ

АДГЕЗІЯ
ДО ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТОСУВАННЯ І ОСНОВИ

≥0,5 MПa

≥0,1 MПa

від +5 º C до +30 º C

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.

МОРОЗОСТІЙКИЙ ПІСЛЯ
ТУЖАВІННЯ
DE

I

МАЄ ДУЖЕ ДОБРІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІDE

SK

2h

MAT

POŁYSK

MAT

POŁYSK

POŁYSK

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

12 місяців від дати виготовлення

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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25 кг
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Колір – сірий

2h

I

DE
 Суміш “Фовео Тех KS30” Ц.1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

2h

КОЛІР

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

O

Орієнтовний розхід сухої суміші - 4,5 кг/м

2

E

I

РОЗХІД

V

Клей призначений для приклеювання пінополістиролових плит
на будь-які будівельні основи: бетонні, силікатні, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо. Придатний для застосування назовні
і всередині нових будівель або будівель, що піддаються термомодернізації. Може використовуватися для вирівнювання і шпаклювання
дефектів основи. Входить до складу систем утеплення FOVEO TECH S.

O

I

F

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ї

I

Е

Клей для пінополістиролу KS 30 пропонується у вигляді сухої суміші спеціально підібраних мінеральних наповнювачів, цементу, волокон і спеціальних
добавок, які знижують розхід, покращують адгезію і
полегшують обробку.

Л

I

з пінополістиролу (розміром 50x100 см) нанести суцільну смугу
клею шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також “коржики” діаметром 8-12 см – в шести місцях, розташованих симетрично
на плиті. Загальна площа нанесеного клею повинна охоплювати
не менше 40% поверхні плити, а після притискання плита повинна бути приклеєна мінімум на 60% своєї поверхні. При утепленні
рівних основ і стель або цоколів нанести клей на всю поверхню
плити за допомогою металевої терки із зубцями (не менше 10x10
мм). Після нанесення клею, плиту слід негайно прикласти до стіни
в призначеному для неї місці і притиснути так, щоб отримати рівну
площину з сусідніми плитами. Плити приклеювати в шаховому порядку, щільно підсовуючи до приклеєних раніше. Щойно приклеєну плиту не можна ні притискати вдруге, ні пересувати. Щілини
шириною більше 2 мм необхідно заповнити смужками пінополістиролу. По закінченню мінімум 24 годин після приклеювання пінополістиролу поверхню плит відшліфувати наждачним папером
і виконати додаткове кріплення дюбелями. Рекомендується використовувати дюбелі у кількості 4 штуки/м2, а в крайових зонах і
цоколях – 6-8 штук/м2. Глибина кріплення дюбелів в щільних основах повинна бути не менше 6 см, а в легких основах (комірчастий
бетон, керамзитобетон тощо) – не менше 8 см. У випадку блоків з
повітряними пустотами дюбель повинен проходити щонайменше
через два ребра блоку. Для виконання армованого шару сіткою із
скловолокна застосовувати клей КU 31. ПРИМІТКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати при температурі основи і навколишнього
середовища від +5°C до +30°C. Не наносити на нагріті поверхні. У
процесі роботи слід уникати дії прямих сонячних променів, сильного вітру і дощу. Температура основи і навколишнього середовища під час робіт і протягом наступних 24 годин не повинна бути
нижче +5°C. Затверділу зароблену масу не слід розбавляти водою
або свіжим матеріалом. Не наносити клей на з’єднання ізоляційних плит. Виробник не несе юридичної відповідальності за збиток,
що виник через невміле або невідповідне до призначення використання виробу.  Утилізація відходів відбувається у відповідності
до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

К

ОПИС ВИРОБУ

I

DE
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа, призначена для приклеювання
плит з пінополістиролу, повинна бути відповідно рівною, сухою,
міцною, очищеною від пилу, забруднень, а також ознак біологічної (грибок, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під підвищеним тиском. Старі
штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією слід видалити.
Дефекти вирівняти клеєм KS 30 або KU 31 (максимум до 6,0 мм в
одному шарі) або стандартним штукатурним розчином. На основи
з низькою несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю,
а також крихкі (ті, що залишають сліди пилу після протирання долонею) з метою зміцнення і зменшення їх поглинальної здатності
слід нанести акрилову ґрунтовку GA 10 за 24 години перед приклеюванням пінополістиролу. Нові цементно-вапняні штукатурки
і бетонні основи повинні бути затужавілими і витриманими. Всі
основи повинні мати стабілізований рівень вологості і закінчений
процес затвердіння. У разі необхідності приклеювання плит з пінополістиролу на основи з низькою несучою здатністю обов’язково
виконується проба на адгезію клейового розчину. Для цього потрібно в декількох місцях приклеїти квадратики пінополістиролу
розміром 10x10 см і через 4-7 днів відірвати їх вручну. Основа є
відповідною, якщо розрив відбувається в пінополістиролі. Якщо
клейовий розчин відірветься з пінополістиролом і шаром основи,
перед приклеюванням плит необхідно видалити слабкий шар і нанести акрилову ґрунтовку GA 10 за 24 години перед приклеюванням плит. ПІДГОТОВКА КЛЕЮ  У чисту ємність влити 5,0-5,5 літрів
чистої холодної води і при перемішуванні всипати весь вміст мішка 25 кг (0,2-0,22 л води на 1 кг суміші). Перемішати за допомогою
низькообертового дриля з кошиковою мішалкою до отримання
однорідної маси і необхідної консистенції. Зачекавши 5 хвилин, перемішати ще раз. Не додавати будь-яких інших речовин, крім води.
Клей необхідно використати впродовж 2 годин після змішування з
водою. У випадку загусання протягом цього часу його слід повторно інтенсивно перемішати без додавання води або свіжого розчину. Передозування води погіршить всі властивості клею: адгезію до
основи, міцність на відривання, час тужавіння. ПРИКЛЕЮВАННЯ
ПЛИТ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ  При утепленні стін на краї плити

ЧАС ПРИДАТНОСТІ СУМІШІ ДО
ВИКОРИСТАННЯ – НЕ МЕНШЕ 2 ГОДИН
(ВІД ЗМІШУВАННЯ З ВОДОЮ)

I

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH KU 31
КЛЕЙ ДЛЯ АРМУВАЛЬНОЇ СІТКИ

I
ВИСОКА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ

DE

2h

DE
MAT

ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ У ЗАСТОСУВАННІ

ЧАС КОРИГУВАННЯ

POŁYSK

≥ 10 хв.
DE

2h
ЕЛАСТИЧНИЙ
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I

POŁYSK

MAT

POŁYSK

УПАКОВКА

25 кг
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MAT

MAT

POŁYSK

DE

POŁYSK

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

12 місяців від дати виготовлення

I

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

I

 Суміш “Фовео Тех KU31” Ц.1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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Колір – сірий
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КОЛІР
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Орієнтовний розхід сухої суміші від 3,5 до 4,5 кг/м²

щільно підсовуючи до приклеєних раніше. Щойно приклеєну плиту
не можна ні притискати вдруге, ні пересувати. Щілини шириною
більше 2 мм необхідно заповнити смужками пінополістиролу. По
закінченню мінімум 24 годин після приклеювання пінополістиролу
поверхню плит відшліфувати наждачним папером і виконати додаткове кріплення дюбелями. Рекомендується використовувати дюбелі
у кількості 4 штуки/м2, а в крайових зонах і на цоколях – 6-8 штук/
м2. Глибина кріплення дюбелів в щільних основах повинна бути не
менше 6 см, а в легких основах (пінобетон, керамзитобетон тощо )
– не менше 8 см. У випадку блоків з повітряними пустотами дюбель
повинен проходити щонайменше через два ребра блоку. ВИКОНАННЯ АРМУВАЛЬНОГО ШАРУ  До виконання армованого шару
можна приступати не раніше, ніж через 3 дні, і не пізніше, ніж через
3 місяці після приклеювання пінополістиролу. Якщо пінополістирол
протягом 14 днів не був покритий армованим шаром, то слід оцінити його якість – пожовклі і запилені плити необхідно відшліфувати
наждачним папером. Перед нанесенням на поверхню шару клею
необхідно на кути фасадних отворів наклеїти додаткові косі шматки сітки розміром приблизно 20 x 30 см. Такі ж смуги сітки наклеїти
також на внутрішні кути віконних відкосів. Клей нанести зубчастою
теркою на відшліфовані і очищені від пилу пінополістиролові плити
і притопити в ньому армовану сітку із скловолокна. Сітку занурювати вертикальними смугами внакладку шириною приблизно 10 см і
гладенько зашпаклювати , щоб вона була повністю невидима. Сітка в
жодному разі не повинна прилягати безпосередньо до пінополістиролу і не повинна бути видима. За необхідності нанести додатковий
шар розчину, загладжуючи поверхню, після висихання нерівності
відшліфувати наждачним папером. Товщина армованого шару повинна становити мінімум 3 мм. На першому поверсі, а також на цоколях необхідно використовувати два шари армованої сітки або так
звану панцирну сітку. Штукатурний шар слід виконувати не раніше,
ніж через 3 дні, і не пізніше, ніж через 3 місяці після виконання армованого шару. Перед нанесенням штукатурки поверхню покрити
ґрунтувальною сумішшю PA 10, PT 20 або PN 30 (залежно від типу
штукатурки, що наноситься). ПРИМІТКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати при температурі основи і навколишнього середовища від
+5°C до +30°C. Не наносити на нагріті поверхні. У процесі роботи
слід уникати дії прямих сонячних променів, сильного вітру і дощу.
Температура основи і навколишнього середовища під час робіт і
протягом наступних 24 годин не повинна бути нижче +5°C. Затверділу зароблену масу не слід розбавляти водою або свіжим матеріалом.
Не наносити клей на з’єднання ізоляційних плит. Виробник не несе
юридичної відповідальності за збиток, що виник через невміле або
невідповідне до призначення використання виробу.  Утилізація
відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до
пунктів спеціалізованого збору відходів.

O

РОЗХІД

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа, призначена для приклеювання
плит з пінополістиролу, повинна бути рівною, сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень, а також ознак біологічної (грибок, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно
DE
очистити водою під підвищеним тиском. Старі штукатурки і малярні
покриття зі слабкою адгезією слід видалити. Дефекти вирівняти клеєм KU 31 або KS 30 (максимум до 6,0 мм в одному шарі) або стандартною штукатурною сумішшю. На основи з низькою несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю, а також крихкі (залишають
сліди пилу на долоні після протирання) з метою зміцнення і зменшення їх поглинальної здатності слід нанести акрилову ґрунтовку
GA 10 за 24 години перед приклеюванням пінополістиролу. На свіжі
цементні або цементно-вапняні штукатурки пінополістирол можна
приклеювати не раніше, ніж через 14 днів після їх виконання, на бетон – не раніше, ніж через 30 днів. Всі основи повинні мати стабілізований рівень вологості і закінчений процес затвердіння. У разі необхідності приклеювання плит з пінополістиролу на основи з низькою
несучою здатністю обов’язково виконується пробна адгезію клею.
Для цього потрібно в декількох місцях приклеїти квадрати пінополістиролу розміром 10 x 10 см і через 4-7 днів відірвати їх вручну.
Основа є відповідною, якщо розрив відбувається в пінополістиролі. Якщо клей відірветься з пінополістиролом і шаром основи, необхідно перед приклеюванням плит видалити слабкий шар і нанести акрилову ґрунтовку GA 10 за 24 години перед приклеюванням
плит. ПІДГОТОВКА КЛЕЮ  У чисту ємність влити 5,5-6 літрів чистої
холодної води і при перемішуванні всипати весь вміст мішка 25 кг
(0,22-0,24 літра води на 1 кг клею). Перемішати за допомогою міксера
або низькообертового дриля з кошиковою мішалкою до отримання
однорідної маси. Зачекавши 5 хвилин, ще раз перемішати. Повторно
перемішати, за необхідності коригуючи консистенцію невеликою
кількістю води. Не додавати будь-яких інших речовин, крім води.
Клей необхідно використати впродовж 2 годин після змішування з
водою. У випадку загусання розчину протягом цього часу його слід
повторно інтенсивно перемішати, не додаючи води або свіжої суміші. Передозування води погіршить всі властивості розчину: адгезію
до основи, міцність на відривання, час тужавіння. ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ  При утепленні стін на краї плит
з пінополістиролу (розміром 50 x 100 см) нанести суцільну смугу
клею шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також «коржики»
діаметром 8-12 см – в шести місцях, розташованих симетрично на
DE охоплювати
плиті. Загальна площа нанесеного розчину повинна
не менше 40% поверхні плити, а після притискання плита повинна
бути приклеєна мінімум на 60% своєї поверхні. При утепленні рівних
основ і стель або цоколів нанести клей на
DEвсю поверхню плити за
допомогою металевої терки із зубцями (не менше 10 x 10 мм). Після
нанесення клею, плиту слід негайно прикласти до стіни в призначеному для неї місці і притиснути так, щоб отримати рівну площину із сусідніми плитами. Плити приклеювати в шаховому порядку,

E

Клей призначений для виконання армованого шару сіткою із скловолокна в безшовних системах утеплення легким мокрим методом.
Також служить для приклеювання пінополістиролових плит на
будь-які будівельні основи: бетонні, силікатні, керамічні, цементні
та цементно-вапняні штукатурки тощо. Придатний для застосування назовні і всередині нових будівель або будівель, що піддаються
термомодернізації. Може використовуватися для вирівнювання і
шпаклювання дефектів основи.
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

O

Клей для армувальної сітки KU 31 доступний у вигляді сухої суміші спеціально підібраних мінеральних
наповнювачів, волокон і спеціальних добавок, які
знижують розхід, покращують адгезію і полегшують
обробку.
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ЧАС ПРИДАТНОСТІ СУМІШІ ДО
ВИКОРИСТАННЯ – НЕ МЕНШЕ 2 ГОДИН
(ВІД ЗМІШУВАННЯ З ВОДОЮ)
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ЧАС ПРИДАТНОСТІ СУМІШІ
ДО ВИКОРИСТАННЯ
(від змішування з водою)
≥ 2 год.
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МАЄ ДУЖЕ ДОБРІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІDE

I

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.
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З О В Н І

FOVEO TECH KW 12
КЛЕЙ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
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ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ
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ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ У ЗАСТОСУВАННІ
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ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

12 місяців від дати виготовлення

POŁYSK

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа, призначена для приклеювання плит з мінеральної вати, повинна бути рівною, сухою, міцною,
очищеною від пилу, забруднень, а також ознак біологічної (грибок,
пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно
очистити водою під підвищеним тиском. Старі штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією слід видалити. Дефекти вирівняти
клеєм KS 10, KS 20, KU 11 або KW 12 (максимум до 6,0 мм в одному
шарі) або стандартною штукатурною сумішшю. На основи з низькою несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю, а також
крихкі (залишають сліди пилу на долоні після протирання) з метою
зміцнення і зменшення їх поглинальної здатності слід нанести Акрилову ґрунтовку GA 10 на 24 години перед приклеюванням мінеральної вати. На свіжі цементні або цементно-вапняні штукатурки мінеральну вату можна приклеювати не раніше, ніж через 14 днів після
їх виконання, а на бетон – не раніше, ніж по закінченню 30 днів. Всі
основи повинні мати стабілізований рівень вологості і закінчений
процес затвердіння. У разі необхідності приклеювання мінеральної
вати на основи з низькою несучою здатністю обов’язково виконується проба на адгезію клею. Для цього потрібно в декількох місцях
приклеїти квадрати пінополістиролу розміром 10 x 10 см і через
4 дні відірвати їх вручну. Основа є відповідною, якщо розрив відбувається в пінополістиролі. Якщо клей відірветься з пінополістиролом
і шаром основи, перед приклеюванням плит слід видалити слабкий
шар і нанести акрилову ґрунтовку GA 10 на 24 години перед приклеюванням плит. ПІДГОТОВКА КЛЕЮ  У чисту ємність влити
5,25-6 л чистої холодної води і при перемішуванні всипати весь вміст
мішка 25 кг (0,21-0,23 л води на 1 кг клею). Перемішати за допомогою міксера або низькообертового дриля з кошиковою мішалкою
до отримання однорідної маси. Зачекавши 5 хвилин, перемішати ще
раз. Повторно перемішати, за необхідності коригуючи консистенцію
невеликою кількістю води. Не додавати будь-яких інших речовин,
крім води. Термін придатності до застосування після змішування з
водою становить до 1 години. У випадку загусання розчину протягом
цього часу його слід повторно інтенсивно перемішати, не додаючи
води або свіжої суміші. Передозування води погіршить всі властиDE
вості розчину: адгезію до основи, міцність на відривання,
час тужавіння. ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ  Поверхню перед приклеюванням плит необхідно прошпаклювати тонким
шаром клею і почекати до початку тужавіння. При утепленні стін на
краї плити з мінеральної вати нанести суцільну смугу клею шириною
мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також DE
“коржики” діаметром 8-12
см – в декількох місцях, розташованих симетрично на плиті. Загальна площа нанесеного розчину повинна охоплювати не менше 40%
поверхні плити, а після притискання плита повинна бути приклеєна
мінімум на 60% своєї поверхні. При утепленні рівних основ і стель
або цоколів нанести клей на всю поверхню плити за допомогою
металевої терки із зубцями (не менше 10 x 10 мм). Після нанесення клею, плиту, протягом не більше ніж 20 хвилин, слід прикласти
до стіни в призначеному для неї місці і притиснути так, щоб отримати рівну площину з сусідніми плитами. Плити приклеювати в шахо-

I
*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

вому порядку, щільно підсовуючи до приклеєних раніше. Протягом
10 хвилин після приклеювання плит їх положення ще можна змінити.
Щілини шириною більше 2 мм необхідно заповнити смужками мінеральної вати. По закінченню мінімум 24 годин після приклеювання
плит виконати додаткове кріплення дюбелями з металевим стержнем згідно з технічним проектом або інструкцією ІБТ № 447/2009.
Як правило, рекомендується застосовувати дюбелі у кількості
6-8 штук/м². Глибина кріплення дюбелів в щільних основах повинна
бути не менше 6 см, а в легких основах (пінобетон, керамзитобетон
тощо) – не менше 8 см. У випадку блоків з повітряними пустотами
дюбель повинен проходити щонайменше через два ребра блоку.
ВИКОНАННЯ АРМОВАНОГО ШАРУ  До виконання армованого
шару можна приступати не раніше, ніж через 3 дні після приклеювання плит з мінеральної вати. Поверхню плит слід прошпаклювати
тонким шаром клею KW 12 і почекати до початку тужавіння. Перед
нанесенням на поверхню шару клею необхідно на кути фасадних
отворів наклеїти додаткові косі шматки сітки розміром приблизно
20 x 30 см. Такі ж смуги сітки наклеїти також на внутрішні кути віконних відкосів. Клей нанести зубчастою теркою на попередньо прошпакльовані плити і притопити в ньому армовану сітку із скловолокна. Сітку занурювати вертикальними смугами внакладку шириною
приблизно 10 см і гладенько зашпаклювати, щоб вона була повністю
невидима.  Сітка в жодному разі не повинна прилягати безпосередньо до мінеральної вати і не повинна бути видима. За необхідності нанести додатковий шар клею. Можливі нерівності поверхні
після висихання можна ще раз прошпаклювати або відшліфувати
наждачним папером. Товщина армованого шару повинна становити
мінімум 3 мм. Для зміцнення зовнішніх кутів і країв слід застосовувати кутники з сіткою. У партерній частині, а також на цоколях необхідно використовувати два шари армованої сітки або так звану панцирну сітку. Штукатурний шар слід виконувати не раніше, ніж через
3 дні, і не пізніше, ніж через 3 місяці після виконання армованого
шару. Перед нанесенням штукатурки поверхню покрити ґрунтувальною фарбою PA 10, PT 20 або PN 30 (залежно від типу штукатурки,
що наноситься). ПРИМІТКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати при
температурі основи і навколишнього середовища від +5°C до +25°C.
Не наносити на нагріті поверхні. У процесі роботи слід уникати дії
прямих сонячних променів, сильного вітру і дощу. Температура основи і навколишнього середовища під час робіт і протягом наступних
24 годин не повинна бути нижче +5°C. Затверділу зароблену масу
не слід розбавляти водою або свіжим матеріалом. Не наносити клей
на з’єднання ізоляційних плит. Наведена інформація включає в себе
основні принципи застосування виробу, роботи виконувати згідно з
правилами будівельного мистецтва та приписами БГП. Виробник не
несе юридичної відповідальності за збиток, що виник через невміле
або невідповідне до призначення використання виробу.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про
відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі
до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I

 Виріб входить до складу Комплекту виробів для виконання утеплення системами FOVEO TECH W, включеного до AT-15-8291/2011 + ДОДАТОК 1 + ДОДАТОК 2.  Декларація відповідності № 02/FTW/2010, редакція 5 від 01.03.2015 р.  Орган сертифікації: Сертифікаційна установа
Інституту будівельної техніки у Варшаві.
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≥0,1 MПa
або руйнування у ваті
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РОЗХІД

Колір – сірий

≥0,3 MПa
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Клей призначений як для приклеювання плит з мінеральної вати
(з хаотичним розташуванням волокон – так званих фасадних плит, або з упорядкованим – так званих ламельних плит) на будь-які будівельні основи: бетонні, силікатні,
керамічні, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо, так
і для виконання захисного армованого шару сіткою із скловолокна. Може також використовуватися для вирівнювання і шпаклювання дефектів основи. Придатний для застосування назовні
і всередині нових будівель або будівель, що піддаються термомодернізації. Входить до складу систем утеплення FOVEO TECH W.

Середній розхід на 1 м² при приклеюванні плит стрічково-точковим методом від 4,5 до 5,5 кг;
cередній розхід на 1 м² при приклеюванні плит всією поверхнею від 5 до 7 кг;
cередній розхід на21hм² при виконанні армованого шару
від 5 до 6 кг.

до 60 хв.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

до 20 хв.
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ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТОСУВАННЯ І ОСНОВИ
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Клей для мінеральної вати KW 12 доступний у вигляді сухої суміші спеціально підібраних мінеральних
наповнювачів, цементу і спеціальних добавок, які
знижують розхід, покращують адгезію і полегшують
обробку.
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I

ВІДКРИТИЙ ЧАС РОБОТИ
(від нанесення до приклеювання плит)

К

МОРОЗОСТІЙКИЙ ПІСЛЯ
ТУЖАВІННЯ
DE

SK

I

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.

DE

2h
ЕЛАСТИЧНИЙ

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH EPS 70

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ

I

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ В УПАКОВЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ТОВЩИНИ
Товщина плити (мм)

ЗБЕРІГАЮТЬ ТЕПЛО ВЗИМКУ ТА ПРОХОЛОДУ ВЛІТКУ
СТІЙКІСТЬ ДО НАВАНТАЖЕНЬ

I
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

I

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

2h

МІЦНІСТЬ НА СТИСК

≥ 70 кПа

2h

DE

ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ ПРИ ЗГИНІ

≥ 115 кПа

MAT

POŁYSK

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

DE

0,040 ВТ/(м*К)

2h

ГРУПА ГОРЮЧОСТІ MAT

POŁYSK

Г1

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Перед виконанням робіт необхідно ретельно перевірити поверхню стін і провести оцінку технічного
стану основи. Основа повинна бути рівною, сухою, міцною, очищеною від пилу, без забруднень, хімічної та біологічної агресії (грибок,
пліснява, мох тощо). Будь-які забруднення усунути м’якою щіткою,
стисненим повітрям або змити водою під тиском. Стару штукатурку і погано прилеглі малярні покриття потрібно усунути. Виїмки
заповнити клейом FOVEO TECH або стандартною штукатурною
сумішшю. ҐРУНТУВАННЯ Очищену і вирівняну поверхню слід
заґрунтувати акрилової ґрунтовкою GA 10 FOVEO TECH. Це дозволить отримати однорідну основу, зменшить її поглинальну здатність
і створить відповідні умови для зв’язування клею. УСТАНОВКА
СТАРТОВОЇ ПЛИТИ Після визначення висоти цоколя можна приступати до монтажу стартової плити. Слід встановлювати по 3 з’єднувачі на погонний метр. Необхідно анкерне кріплення стартової
плити в крайніх отворах з обох сторін профілю. У разі якщо будинок
нестандартної форми використовуються плити з поперечними виступами. ПІДГОТОВКА КЛЕЮ У чисту ємність влити зазначену на
упаковці кількість чистої холодної води і при перемішуванні поступово всипати вміст мішка. Перемішати з допомогою низькообертового міксера до отримання однорідної маси і залишити приблизно
на 5 хвилин. Повторно перемішати, за необхідності коригуючи консистенцію невеликою кількістю води. Не додавати будь-яких інших
речовин, окрім води. У разі загусання розчину його слід повторно
інтенсивно перемішати без додавання води або свіжого розчину.
Передозування води погіршить всі властивості клею: адгезію з основою, міцність на відривання, час зв’язування. НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ
НА ТПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ При утепленні стін на край
2 h клею шириною мінімум 3 см і товщиплити нанести суцільну смугу
ною 1-2 см, а також «коржики» діаметром від 8 до 12 см в шести
місцях, розташованих симетрично на плиті. Загальна площа нанесеного клею повинна включати в себе не менше 40% поверхні плити,
а після притиснення плита повинна бути приклеєна не менше 60%
від своєї поверхні. При утепленні рівних фасадів і стель або цоколів
нанести клейовий розчин тонким шаром на всю поверхню плити
MAT
POŁYSK
за допомогою металевої гладилки із зубцями (не менше 10
x 10 мм).
ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ Плиту з клеєм
потрібно негайно прикласти до стіни і притиснути так, щоб отримати рівну із сусідніми плитами поверхню. Плити приклеювати знизу
вгору, розміщуючи горизонтальними смугами, з перев’язкою на кутах так званим «чергуванням», щільно підсовуючи до попередньо
приклеєних. Чергування вертикальних країв має становити не менше 15 см. Якщо клей витече за краї плити, його потрібно видалити.
Свіжоприклеєну плиту не слід вдруге ні притискати, ні пересувати.
Слід пам’ятати, щоб у процесі приклеювання термоізоляційних плит
завжди стежити за рівністю поверхні за допомогою рівня. ПРАВИЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ ПЛИТ НА КУТАХ ФАСАДНИХ ОТВОРІВ Пінополістирольні плити на кутах фасадних отворів (вікна, двері) повинні
кріпитися цілими, з вирізуванням зайвого фрагмента згодом. Слід
уникати збігу країв плит з краями фасадних отворів. Неправильне
кріплення плит в кутах сприяє утворенню тріщин в утеплювальному шарі. ЗАПОВНЕННЯ ЩІЛИН Щілини між пінополістирольними
плитами, що виникають в допустимих нормах, шириною понад 2 см
необхідно заповнити клинами з цієї ж ізоляції. У випадку невеликих
щілин можна застосувати поліуретанову піну з низьким розширен-

ням. ШЛІФУВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ Всі нерівності і розломи на поверхні плит необхідно усунути шліфуванням до
отримання однорідної поверхні. Дію можна виконати за допомогою
гладилки з абразивним папером. Отримання рівної поверхні термоізоляційного шару має дуже велике значення в контексті подальших
етапів робіт з утеплення. МОНТАЖ КРІПИЛЬНИХ ДЮБЕЛІВ До
механічного кріплення можна приступати не раніше, ніж через 24
години після приклеювання плит. Умови додаткового механічного
кріплення за допомогою з’єднувачів повинен визначати технічний
проект. Для кріплення пінополістирольних плит з використовуються дюбелі з пластику. Рекомендується використовувати не менше
4-5 штук дюбелів на 1 м2. На кутах будівель потрібне збільшення їх
кількості до 6-8 штук на 1 м2. Довжина з’єднувачів повинна випливати з типу основи і товщини матеріалу, причому глибина кріплення в
щільній основі повинна становити не менше 6 см , а в м’яких основах (таких як газо-бетон, керамзитобетон тощо) не менше 8 см. У випадку блоків з повітряними пустотами дюбель повинен проходити
щонайменше через два ребра блоку. ЗМІЦНЕННЯ КУТІВ Всі кути
й виступи, особливо схильні до механічних пошкоджень, необхідно
захистити додатково профілями з алюмінієвої перфорованої жерсті
або ПВХ. Кутник повинен бути накладений на шар термоізоляційного матеріалу під армувальну сітку. Нижче і вище фасадних отворів
(вікон, дверей) з метою захисту від підвищених навантажень необхідно наклеїти під кутом в 45o смуги армувальної сітки. Розміри смуг
повинні бути не менше 20 x 30 см. НАНЕСЕННЯ КЛЕЙОЮ ПІД АРМУВАЛЬНУ СІТКУ Армований шар слід виконувати на очищених
від пилу після шліфування плитах не раніше, ніж через 3 дні після їх
приклеювання, але не пізніше, ніж через 3 місяці, якщо приклеюPOŁYSK
вання відбувалосяMATу весняно-літній
період. Якщо пінополістирол
протягом 14 днів не був покритий армованим шаром, то слід оцінити його якість – пожовклі і запилені плити необхідно відшліфувати
абразивним папером. Також потрібно ретельно оглянути технічний
стан шару пінополістиролових плит і звернути особливу
увагу на
DE
рівність поверхні і кріплення плит до основи. Після нанесення клею
для занурення армувальної сітки потрібно відразу дуже ретельно
втопити в ньому армувальну сітку. ЗАНУРЕННЯ АРМУВАЛЬНОЇ
СІТКИ Для виконання армованого шару потрібно використовувати сітку зі скловолокна щільністю не менше 145 г/м2. Армувальну
сітку потрібно дуже ретельно втопити в клей, вона має бути повністю невидимою. Вона не повинна в жодному разі лежати безпосередньо на термоізоляційному шарі. Смуги армувальної сітки повинні бути приклеєні внапуск шириною близько 10 см. Шви сітки не
повинні збігатися зі швами між пінополістирольними плитами. Якщо
не використовуються кутові профілі з сітки, то на зовнішніх кутах
сітка повинна накладатися з обох сторін на відстань не менше 10
см. ВИРІВНЮВАННЯ АРМОВАНОГО ШАРУ У разі, коли армований шар недостатньо рівний, для отримання гладенької поверхні
необхідно нанести другий тонкий шар клею (товщиною близько 1
мм). Товщина армованого шару повинна становити від 3 до 5 мм. Додатковий шар клею також забезпечує підвищену механічну міцність
основи. ПОДАЛЬШІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ Виконувати
згідно способу застосування цих виробів  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.
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DE

T E C H

13,5 кг/м

20

0,3

F O V E O

ГУСТИНА

10

Об’єм упаковки (м )

П Л И Т И

Стіни/Фасади (двошарові стіни, трьошарові стіни, зовнішня ізоляція, внутрішня ізоляція, сендвіч-панелі металеві, СІП-панелі, фасадні
системи ізоляції опоряджені штукатурками);
Підвали (внутрішня ізоляція);
Цокольні поверхи (фундаментні плити на грунті, бетонна стяжка,
цокольне приміщення, ремонт /реконструкція);
Міжповерхові перекриття (стелі/ізоляції горищ, плаваючі підлоги);
Скатні дахи (внутрішня ізоляція, зовнішня ізоляція, сендвіч-панелі);
Плоскі дахи (теплі дахи, холодні дахи, інверсійні дахи);
Громадське будівництво

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ТМ «FOVEO TECH» РОЗМІРОМ 1000х500 ММ (ПЛОЩА ОДНІЄЇ ПЛИТИ 0,5 М)

П І Н О П О Л І С Т И Р О Л Ь Н І

ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНІ**

I

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH EPS 50

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ

I

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ В УПАКОВЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ТОВЩИНИ
Товщина плити (мм)

ЗБЕРІГАЮТЬ ТЕПЛО ВЗИМКУ ТА ПРОХОЛОДУ ВЛІТКУ
СТІЙКІСТЬ ДО НАВАНТАЖЕНЬ

I
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

I

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

2h

МІЦНІСТЬ НА СТИСК

≥ 50 кПа

2h

DE

ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ ПРИ ЗГИНІ
MAT

≥ 75 кПа

POŁYSK

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

DE

0,041 ВТ/(м*К)

2h

ГРУПА ГОРЮЧОСТІ MAT

POŁYSK

Г1

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Перед виконанням робіт необхідно ретельно перевірити поверхню стін і провести оцінку технічного
стану основи. Основа повинна бути рівною, сухою, міцною, очищеною від пилу, без забруднень, хімічної та біологічної агресії (грибок,
пліснява, мох тощо). Будь-які забруднення усунути м’якою щіткою,
стисненим повітрям або змити водою під тиском. Стару штукатурку і погано прилеглі малярні покриття потрібно усунути. Виїмки
заповнити клейом FOVEO TECH або стандартною штукатурною
сумішшю. ҐРУНТУВАННЯ Очищену і вирівняну поверхню слід
заґрунтувати акрилової ґрунтовкою GA 10 FOVEO TECH. Це дозволить отримати однорідну основу, зменшить її поглинальну здатність
і створить відповідні умови для зв’язування клею. УСТАНОВКА
СТАРТОВОЇ ПЛИТИ Після визначення висоти цоколя можна приступати до монтажу стартової плити. Слід встановлювати по 3 з’єднувачі на погонний метр. Необхідно анкерне кріплення стартової
плити в крайніх отворах з обох сторін профілю. У разі якщо будинок
нестандартної форми використовуються плити з поперечними виступами. ПІДГОТОВКА КЛЕЮ У чисту ємність влити зазначену на
упаковці кількість чистої холодної води і при перемішуванні поступово всипати вміст мішка. Перемішати з допомогою низькообертового міксера до отримання однорідної маси і залишити приблизно
на 5 хвилин. Повторно перемішати, за необхідності коригуючи консистенцію невеликою кількістю води. Не додавати будь-яких інших
речовин, окрім води. У разі загусання розчину його слід повторно
інтенсивно перемішати без додавання води або свіжого розчину.
Передозування води погіршить всі властивості клею: адгезію з основою, міцність на відривання, час зв’язування. НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ
НА ТПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ При утепленні стін на край
плити нанести суцільну смугу клею шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також «коржики» діаметром від 8 до 12 см в шести
місцях, розташованих симетрично на плиті. Загальна площа нанесеного клею повинна включати в себе не менше 40% поверхні плити,
а після притиснення плита
2 hповинна бути приклеєна не менше 60%
від своєї поверхні. При утепленні рівних фасадів і стель або цоколів
нанести клейовий розчин тонким шаром на всю поверхню плити
за допомогою металевої гладилки із зубцями (не менше 10 x 10 мм).
ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ Плиту з клеєм
потрібно негайно прикласти до стіни і притиснути так, щоб отримати рівну із сусідніми плитами поверхню. Плити приклеювати знизу
вгору, розміщуючи горизонтальними смугами, з перев’язкою
куMAT на POŁYSK
тах так званим «чергуванням», щільно підсовуючи до попередньо
приклеєних. Чергування вертикальних країв має становити не менше 15 см. Якщо клей витече за краї плити, його потрібно видалити.
Свіжоприклеєну плиту не слід вдруге ні притискати, ні пересувати.
Слід пам’ятати, щоб у процесі приклеювання термоізоляційних плит
завжди стежити за рівністю поверхні за допомогою рівня. ПРАВИЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ ПЛИТ НА КУТАХ ФАСАДНИХ ОТВОРІВ Пінополістирольні плити на кутах фасадних отворів (вікна, двері) повинні
кріпитися цілими, з вирізуванням зайвого фрагмента згодом. Слід
уникати збігу країв плит з краями фасадних отворів. Неправильне
кріплення плит в кутах сприяє утворенню тріщин в утеплювальному шарі. ЗАПОВНЕННЯ ЩІЛИН Щілини між пінополістирольними
плитами, що виникають в допустимих нормах, шириною понад 2 см
необхідно заповнити клинами з цієї ж ізоляції. У випадку невеликих
щілин можна застосувати поліуретанову піну з низьким розширен-

ням. ШЛІФУВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ Всі нерівності і розломи на поверхні плит необхідно усунути шліфуванням до
отримання однорідної поверхні. Дію можна виконати за допомогою
гладилки з абразивним папером. Отримання рівної поверхні термоізоляційного шару має дуже велике значення в контексті подальших
етапів робіт з утеплення. МОНТАЖ КРІПИЛЬНИХ ДЮБЕЛІВ До
механічного кріплення можна приступати не раніше, ніж через 24
години після приклеювання плит. Умови додаткового механічного
кріплення за допомогою з’єднувачів повинен визначати технічний
проект. Для кріплення пінополістирольних плит з використовуються дюбелі з пластику. Рекомендується використовувати не менше
4-5 штук дюбелів на 1 м2. На кутах будівель потрібне збільшення їх
кількості до 6-8 штук на 1 м2. Довжина з’єднувачів повинна випливати з типу основи і товщини матеріалу, причому глибина кріплення в
щільній основі повинна становити не менше 6 см , а в м’яких основах (таких як газо-бетон, керамзитобетон тощо) не менше 8 см. У випадку блоків з повітряними пустотами дюбель повинен проходити
щонайменше через два ребра блоку. ЗМІЦНЕННЯ КУТІВ Всі кути
й виступи, особливо схильні до механічних пошкоджень, необхідно
захистити додатково профілями з алюмінієвої перфорованої жерсті
або ПВХ. Кутник повинен бути накладений на шар термоізоляційного матеріалу під армувальну сітку. Нижче і вище фасадних отворів
(вікон, дверей) з метою захисту від підвищених навантажень необхідно наклеїти під кутом в 45o смуги армувальної сітки. Розміри смуг
повинні бути не менше 20 x 30 см. НАНЕСЕННЯ КЛЕЙОЮ ПІД АРМУВАЛЬНУ СІТКУ Армований шар слід виконувати на очищених
від пилу після шліфування плитах не раніше, ніж через 3 дні після їх
приклеювання, але не пізніше, ніж через 3 місяці, якщо приклеювання відбувалося у весняно-літній період. Якщо пінополістирол
протягом 14 днів не був покритий армованим шаром, то слід оцінити його якість – пожовклі і запилені плити необхідно відшліфувати
абразивним папером. Також потрібно ретельно оглянути технічний
стан шару пінополістиролових плит і звернути особливу увагу на
MAT
POŁYSK
рівність поверхні і кріплення плит до основи. Після нанесення клею
для занурення армувальної сітки потрібно відразу дуже ретельно
втопити в ньому армувальну сітку. ЗАНУРЕННЯ АРМУВАЛЬНОЇ
СІТКИ Для виконання армованого шару потрібно використовувати сітку зі скловолокна щільністю не менше 145DE
г/м2. Армувальну
сітку потрібно дуже ретельно втопити в клей, вона має бути повністю невидимою. Вона не повинна в жодному разі лежати безпосередньо на термоізоляційному шарі. Смуги армувальної сітки повинні бути приклеєні внапуск шириною близько 10 см. Шви сітки не
повинні збігатися зі швами між пінополістирольними плитами. Якщо
не використовуються кутові профілі з сітки, то на зовнішніх кутах
сітка повинна накладатися з обох сторін на відстань не менше 10
см. ВИРІВНЮВАННЯ АРМОВАНОГО ШАРУ У разі, коли армований шар недостатньо рівний, для отримання гладенької поверхні
необхідно нанести другий тонкий шар клею (товщиною близько 1
мм). Товщина армованого шару повинна становити від 3 до 5 мм. Додатковий шар клею також забезпечує підвищену механічну міцність
основи. ПОДАЛЬШІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ Виконувати
згідно способу застосування цих виробів  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.
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T E C H

11 кг/м

20

0,3

F O V E O

ГУСТИНА

10

Об’єм упаковки (м )

П Л И Т И

Стіни/Фасади (двошарові стіни, трьошарові стіни, зовнішня ізоляція, внутрішня ізоляція);
Підвали (внутрішня ізоляція);
Міжповерхові перекриття (стелі/ізоляції горищ);
Скатні дахи (термоізоляція простору між кроквами);

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ТМ «FOVEO TECH» РОЗМІРОМ 1000х500 ММ (ПЛОЩА ОДНІЄЇ ПЛИТИ 0,5 М)

П І Н О П О Л І С Т И Р О Л Ь Н І

ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНІ**

I

DE

В С Е Р Е Д И Н І

І

З О В Н І

FOVEO TECH EPS 30

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ

I

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ В УПАКОВЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ТОВЩИНИ
Товщина плити (мм)

ЗБЕРІГАЮТЬ ТЕПЛО ВЗИМКУ ТА ПРОХОЛОДУ ВЛІТКУ
СТІЙКІСТЬ ДО НАВАНТАЖЕНЬ

I
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

I

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

2h

МІЦНІСТЬ НА СТИСК

≥ 30 кПа

2h

DE

ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ ПРИ ЗГИНІ
MAT

≥ 50 кПа

POŁYSK

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

DE

0,042 ВТ/(м*К)

2h

ГРУПА ГОРЮЧОСТІ MAT

POŁYSK

Г1

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної системи до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.
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К А Т А Л О Г

В И Р О Б І В

F O V E O

T E C H
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150
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200

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,28

0,28

0,27

0,3

0,275

0,3

0,26

0,28

0,3

0,24 0,255 0,27 0,285

0,3

Площа плит в упаковці (м )

30

15

10

7,5

6

5

4

3,5

3

3

2,5

2,5

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Кількість плит в упаковці (шт.)

60

30

20

15

12

10

8

7

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

170

180

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Перед виконанням робіт необхідно ретельно перевірити поверхню стін і провести оцінку технічного
стану основи. Основа повинна бути рівною, сухою, міцною, очищеною від пилу, без забруднень, хімічної та біологічної агресії (грибок,
пліснява, мох тощо). Будь-які забруднення усунути м’якою щіткою,
стисненим повітрям або змити водою під тиском. Стару штукатурку і погано прилеглі малярні покриття потрібно усунути. Виїмки
заповнити клейом FOVEO TECH або стандартною штукатурною
сумішшю. ҐРУНТУВАННЯ Очищену і вирівняну поверхню слід
заґрунтувати акрилової ґрунтовкою GA 10 FOVEO TECH. Це дозволить отримати однорідну основу, зменшить її поглинальну здатність
і створить відповідні умови для зв’язування клею. УСТАНОВКА
СТАРТОВОЇ ПЛИТИ Після визначення висоти цоколя можна приступати до монтажу стартової плити. Слід встановлювати по 3 з’єднувачі на погонний метр. Необхідно анкерне кріплення стартової
плити в крайніх отворах з обох сторін профілю. У разі якщо будинок
нестандартної форми використовуються плити з поперечними виступами. ПІДГОТОВКА КЛЕЮ У чисту ємність влити зазначену на
упаковці кількість чистої холодної води і при перемішуванні поступово всипати вміст мішка. Перемішати з допомогою низькообертового міксера до отримання однорідної маси і залишити приблизно
на 5 хвилин. Повторно перемішати, за необхідності коригуючи консистенцію невеликою кількістю води. Не додавати будь-яких інших
речовин, окрім води. У разі загусання розчину його слід повторно
інтенсивно перемішати без додавання води або свіжого розчину.
Передозування води погіршить всі властивості клею: адгезію з основою, міцність на відривання, час зв’язування. НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ
НА ТПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ При утепленні стін на край
плити нанести суцільну смугу клею шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також «коржики» діаметром від 8 до 12 см в шести
місцях, розташованих симетрично на плиті. Загальна площа нанесеного клею повинна включати в себе не менше 40% поверхні плити,
а після притиснення плита
2 hповинна бути приклеєна не менше 60%
від своєї поверхні. При утепленні рівних фасадів і стель або цоколів
нанести клейовий розчин тонким шаром на всю поверхню плити
за допомогою металевої гладилки із зубцями (не менше 10 x 10 мм).
ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ Плиту з клеєм
потрібно негайно прикласти до стіни і притиснути так, щоб отримати рівну із сусідніми плитами поверхню. Плити приклеювати знизу
вгору, розміщуючи горизонтальними смугами, з перев’язкою
куMAT на POŁYSK
тах так званим «чергуванням», щільно підсовуючи до попередньо
приклеєних. Чергування вертикальних країв має становити не менше 15 см. Якщо клей витече за краї плити, його потрібно видалити.
Свіжоприклеєну плиту не слід вдруге ні притискати, ні пересувати.
Слід пам’ятати, щоб у процесі приклеювання термоізоляційних плит
завжди стежити за рівністю поверхні за допомогою рівня. ПРАВИЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ ПЛИТ НА КУТАХ ФАСАДНИХ ОТВОРІВ Пінополістирольні плити на кутах фасадних отворів (вікна, двері) повинні
кріпитися цілими, з вирізуванням зайвого фрагмента згодом. Слід
уникати збігу країв плит з краями фасадних отворів. Неправильне
кріплення плит в кутах сприяє утворенню тріщин в утеплювальному шарі. ЗАПОВНЕННЯ ЩІЛИН Щілини між пінополістирольними
плитами, що виникають в допустимих нормах, шириною понад 2 см
необхідно заповнити клинами з цієї ж ізоляції. У випадку невеликих
щілин можна застосувати поліуретанову піну з низьким розширен-

ням. ШЛІФУВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ Всі нерівності і розломи на поверхні плит необхідно усунути шліфуванням до
отримання однорідної поверхні. Дію можна виконати за допомогою
гладилки з абразивним папером. Отримання рівної поверхні термоізоляційного шару має дуже велике значення в контексті подальших
етапів робіт з утеплення. МОНТАЖ КРІПИЛЬНИХ ДЮБЕЛІВ До
механічного кріплення можна приступати не раніше, ніж через 24
години після приклеювання плит. Умови додаткового механічного
кріплення за допомогою з’єднувачів повинен визначати технічний
проект. Для кріплення пінополістирольних плит з використовуються дюбелі з пластику. Рекомендується використовувати не менше
4-5 штук дюбелів на 1 м2. На кутах будівель потрібне збільшення їх
кількості до 6-8 штук на 1 м2. Довжина з’єднувачів повинна випливати з типу основи і товщини матеріалу, причому глибина кріплення в
щільній основі повинна становити не менше 6 см , а в м’яких основах (таких як газо-бетон, керамзитобетон тощо) не менше 8 см. У випадку блоків з повітряними пустотами дюбель повинен проходити
щонайменше через два ребра блоку. ЗМІЦНЕННЯ КУТІВ Всі кути
й виступи, особливо схильні до механічних пошкоджень, необхідно
захистити додатково профілями з алюмінієвої перфорованої жерсті
або ПВХ. Кутник повинен бути накладений на шар термоізоляційного матеріалу під армувальну сітку. Нижче і вище фасадних отворів
(вікон, дверей) з метою захисту від підвищених навантажень необхідно наклеїти під кутом в 45o смуги армувальної сітки. Розміри смуг
повинні бути не менше 20 x 30 см. НАНЕСЕННЯ КЛЕЙОЮ ПІД АРМУВАЛЬНУ СІТКУ Армований шар слід виконувати на очищених
від пилу після шліфування плитах не раніше, ніж через 3 дні після їх
приклеювання, але не пізніше, ніж через 3 місяці, якщо приклеювання відбувалося у весняно-літній період. Якщо пінополістирол
протягом 14 днів не був покритий армованим шаром, то слід оцінити його якість – пожовклі і запилені плити необхідно відшліфувати
абразивним папером. Також потрібно ретельно оглянути технічний
стан шару пінополістиролових плит і звернути особливу увагу на
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рівність поверхні і кріплення плит до основи. Після нанесення клею
для занурення армувальної сітки потрібно відразу дуже ретельно
втопити в ньому армувальну сітку. ЗАНУРЕННЯ АРМУВАЛЬНОЇ
СІТКИ Для виконання армованого шару потрібно використовувати сітку зі скловолокна щільністю не менше 145DE
г/м2. Армувальну
сітку потрібно дуже ретельно втопити в клей, вона має бути повністю невидимою. Вона не повинна в жодному разі лежати безпосередньо на термоізоляційному шарі. Смуги армувальної сітки повинні бути приклеєні внапуск шириною близько 10 см. Шви сітки не
повинні збігатися зі швами між пінополістирольними плитами. Якщо
не використовуються кутові профілі з сітки, то на зовнішніх кутах
сітка повинна накладатися з обох сторін на відстань не менше 10
см. ВИРІВНЮВАННЯ АРМОВАНОГО ШАРУ У разі, коли армований шар недостатньо рівний, для отримання гладенької поверхні
необхідно нанести другий тонкий шар клею (товщиною близько 1
мм). Товщина армованого шару повинна становити від 3 до 5 мм. Додатковий шар клею також забезпечує підвищену механічну міцність
основи. ПОДАЛЬШІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ Виконувати
згідно способу застосування цих виробів  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.
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Стіни/Фасади (двошарові стіни, трьошарові стіни, зовнішня ізоляція, внутрішня ізоляція);
Підвали (внутрішня ізоляція);

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ТМ «FOVEO TECH» РОЗМІРОМ 1000х500 ММ (ПЛОЩА ОДНІЄЇ ПЛИТИ 0,5 М)
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