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Посібник із проектування і влаштування 
підлог до СНиП 2.03.13–88 «Полы» (далі — 
посібник) розроблено з урахуванням чинних 
будівельних норм і правил, технічних ха-
рактеристик матеріалів Ceresit і Thomsit та 
досвіду і досліджень компанії «Хенкель 
Баутехнік (Україна)».

Посібник містить характеристику ма-
теріалів для проектування й улаштування 
підлог, що ґрунтуються на спеціальних влас-
тивостях сумішей Ceresit і Thomsit.

Проектування підлоги слід здійсню
вати з урахуванням умов її майбутньої  
експлуатації, екологічних, технічних та 
економічних факторів, основними серед 
яких є:
 міцність, надійність і довговічність 

конструкції підлоги;
 механічні навантаження на підлогу;
 інтенсивність впливу рідин на підлогу;
 економічна доцільність використання 

певних видів матеріалів;
 оптимальне використання фізикоме-

ханічних властивостей застосовуваних ма-
теріалів;
 максимальна продуктивність підлоги, 

забезпечена технологічними властивостями 
застосовуваних матеріалів і ефективними 
засобами механізації;
 вплив агресивного середовища;
 особливості експлуатаційного режиму 

підлоги і відповідність її такій нормативній 
документації:

СНиП 2.03.13–88 «Полы»
ДБН В.2.215–2005 «Житлові будинки»
СНиП ІІ12–77 «Защита от шума»
ДБН В.2.622–2001 «Улаштування пок-

риттів із застосуванням сухих будівельних 
сумішей».

 У посібнику розглянуто:
 визначення конструкції підлоги та його 

елементів залежно від призначення, умов 
експлуатації, інтенсивності механічних 
впливів;
 улаштування основи підлоги;
 підготовку поверхні основи підлоги під 

укладання наступних елементів підлоги;
 улаштування гідроізоляційного шару (в 

разі потреби);
 улаштування звуко і теплоізоляційного 

шарів (у разі потреби);
 улаштування стяжки;
 ґрунтування поверхні стяжки;
 установлення реперів, що забезпечують 

необхідну товщину покриття;
 улаштування деформаційних швів (в ра

зі потреби);
 нанесення на підлоги захисних чи деко-

ративних покриттів залежно від призначен-
ня конструкції чи споруди;
 перевірка якості підлоги.
Роботи з улаштування підлог слід вико-

нувати за температури від 5 до 30 °С. 
Застосування епоксидних матеріалів обме-
жується температурним діапазоном від 8 до 
30 °С.

Контроль якості робіт здійснюється пере-
дусім відповідно до СНиП 2.03.13–88 
«Полы», ДБН В.2.622–2001 «Улаштування 
покриттів із застосуванням сухих будівель-
них сумішей».

Вимоги щодо безпеки виконання робіт з 
улаштування підлог регламентуються чин-
ною нормативною документацією.

1. Загальні засади
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Підлога — це багатошарова конструк-
ція, що складається з таких основних еле-
ментів: покриття, прошарку, стяжки, 
підстильного шару (основи ), гідроізоляцій-
ного, теплоізоляційного і звукоізоляційного 
шарів (за потреби).

Проектування підлог здійснюється на ос-
нові попередньо розрахованої інтенсивності 
механічних навантажень на них відповідно 
до СНиП 2.03.13–88 «Полы» (табл. 1).

Проектування конструкції підлоги вико-
нують з урахуванням інтенсивності впливу 
рідин і агресивного середовища на підлогу 
відповідно до:
 ДБН В.1.22–06 «Навантаження і впливи»;
 СНиП 2.03.11–85 «Защита строительных 

конструкций от коррозии»;
 СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и от-

делочные покрытия».

Інтенсивність впливу рідин на підло-
гу може бути:
 малою — незначний вплив рідин на 

підлогу, поверхня суха чи ледь волога, ріди-
ни з покриття підлоги не просочуються, при-
бирання приміщень із розливанням води зі 
шлангів не здійснюється;
 середньою — періодичне зволоження 

підлоги, що спричинює просочування крізь 
покриття рідин, поверхня підлоги зазвичай 
вогка або мокра, рідини поверхнею підлоги 
стікають періодично;
 великою — постійне або таке, що часто 

повторюється, стікання рідин поверхнею 
підлоги.

У приміщеннях із середньою і великою 
інтенсивністю впливу рідин на підлогу пот-
рібно передбачати влаштування ухилів під-
лог. Величину ухилів підлог слід приймати:

2. Нормативні вимоги до підлог. Елементи підлоги

Таблиця 1. Інтенсивність механічних впливів на підлогу

Механічний вплив
Інтенсивність механічних впливів

Дуже значна Значна Помірна Слабка

Рух пішоходів на 1 м ширини прохо-
ду, число людей за добу

— — 500 і більше Менш як 500

Рух транспорту на гусеничному ходу 
однією смугою руху, од. за добу

10 і більше Менш як 10 Не допускається

Рух транспорту на гумовому ходу 
однією смугою руху, од. за добу

Більше ніж 200 100 – 200 Менш як 100 Тільки рух руч-
них візків

Рух візків на металевих шинах, пе-
рекочування круглих, металевих 
предметів однією смугою руху,
од. за добу

Більше ніж 50 30 – 50 Менш як 30 Не допускається

Удари під час падіння з висоти 1 м 
твердих предметів масою не більше, 
кг

20 10 5 2

Волочіння твердих предметів з го-
стрими кутами і ребрами

Допускається Не допускається

Робота гострим інструментом на під-
лозі (лопатами тощо)

Допускається Не допускається
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 0,5 – 1 % — при безшовних покриттях і 
покриттях із плит (крім бетонних покриттів 
усіх видів);
 1 – 2 % — при покриттях із брущатки, 

цегли і бетонів усіх видів.
Ухили лотків і каналів залежно від за-

стосованих матеріалів повинні бути не мен-
ші за зазначені. Спрямування ухилів має 
бути таким, щоб стічні води потрапляли в 
лотки, канали і трапи, минаючи проїзди і 
проходи.

Проектування підлог слід виконувати з 
повним дотриманням СНиП ІІ12–77 

«Защита от шума». Акустичні розрахунки 
потрібно проводити відповідно до ISO 717
2:1996 «Акустика. Оценка изоляции ударно-
го шума», ISO 1406:1998 «Акустика. 
Лабораторные измерения изоляции ударно-
го шума полами».

Нормативні індекси ізоляції повітряного 
шуму захисними конструкціями Iв, дБ, і 
приведеного рівня ударного шуму під пере-
криттям Iу, дБ, для житлових і громадсь-
ких споруд, а також для допоміжних споруд 
і приміщень промислових підприємств слід 
приймати за табл. 2.

 
 
Таблиця 2. Нормативні індекси ізоляції повітряного шуму захисними конструкціями  
і приведеного рівня ударного шуму під перекриттям 

Найменування і місцезнаходження огороджувальної конструкції

Індекс 
ізоля-

ції 
повіт
ряного 
шуму 
Iв, дБ

Індекс 
приве-
деного 
рівня 
удар-
ного 

шуму 
Iу, дБ

Житлові будинки
Перекриття між приміщеннями квартир 50 67
Перекриття між приміщеннями квартир і приміщеннями горищ, які не використовуються 47 —
Перекриття між приміщеннями квартир і підвалами, холами і приміщеннями горищ, які 
використовуються

50 67

Перекриття між приміщеннями квартир і розташованими під ними магазинами 55 67
Перекриття між приміщеннями квартир і розташованими під ними ресторанами, спортив-
ними залами, кав’ярнями та іншими приміщеннями подібних закладів 

60 67
(50)1

Перекриття між кімнатами в двоповерховій квартирі 41 75
Перекриття, що відокремлюють приміщення культурнопобутового призначення гуртожит-
ків одне від одного і від приміщень загального користування (холи, вестибюлі, коридори)

45 75

Сходові клітини і марші — 671

Готелі
Перекриття між номерами:

першої категорії 48 70
другої категорії 45 72

Перекриття, що відокремлюють номери від приміщень загального користування (вести-
бюлі, холи, буфети):

для номерів першої категорії 50 671

для номерів другої категорії 47 701

Перекриття, що відокремлюють номери від ресторанів, кафе, їдалень, кухонь:
для номерів першої категорії 60 501

для номерів другої категорії 55 551
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Конструктивні елементи підлоги наведе-
но на рис. 1.

Покриття — верхній шар підлоги, на 
який безпосередньо впливають експлуата-
ційні навантаження.

Прошарок — проміжний шар підлоги, 
який зв’язує покриття з розміщеним нижче 
шаром підлоги і слугує для вирівнювання і 
підготовки нижчого шару під укладання 
покриття.

Продовження табл. 2

Найменування і місцезнаходження огороджувальної конструкції

Індекс 
ізоля-

ції 
повіт
ряного 
шуму 
Iв, дБ

Індекс 
приве-
деного 
рівня 

ударно-
го 

шуму 
Iу, дБ

Лікарні і санаторії

Перекриття між палатами та кабінетами лікарів 45 70

Перекриття між операційними і такі, що відокремлюють операційні від палат і кабінетів 60 70

Перекриття, що відокремлюють палати, кабінети лікарів від приміщень загального ко-
ристування (вестибюлі, холи)

50 70

Перекриття, що відокремлюють палати, кабінети лікарів від їдалень, кухонь 60 501

Школи та інші навчальні заклади

Перекриття між класними приміщеннями, навчальними кабінетами й аудиторіями і такі, 
що відокремлюють класні приміщення, навчальні кабінети й аудиторії від приміщень за-
гального користування (коридори, вестибюлі, холи)

45 70

Перекриття між музичними класами середніх навчальних закладів 55 65

Перекриття між музичними класами вищих навчальних закладів 60 60

Дитячі ясла-садочки

Перекриття між груповими кімнатами, спальнями и між іншими дитячими кімнатами 45 70

Перекриття, що відокремлюють групові кімнати, спальні від кухонь 49 70

Допоміжні приміщення і приміщення промислових підприємств

Перекриття між приміщеннями для відпочинку, навчальних занять, медпунктами, робо-
чими кімнатами управлінь і конструкторських бюро, кабінетами, приміщеннями громад
ських організацій і такі, що відокремлюють ці приміщення від приміщень загального ко-
ристування (вестибюлі, гардеробні)

45 75

Перекриття між приміщеннями лабораторій, залами для нарад, їдальнями і такі, що відо-
кремлюють ці приміщення від приміщень загального користування (вестибюлі, гардероб-
ні)

49 70

1 Вимоги визначаються щодо передачі ударного шуму до приміщення, яке захищається від шуму при ударному 
впливі на підлогу і не захищається від шуму всередині приміщення.

Примітка. Значення індексів ізоляції повітряного шуму огороджувальними конструкціями приведеного рівня 
ударного шуму під перекриттями для житлових кімнат гуртожитків слід приймати ті самі, що й для аналогічних 
огороджувальних конструкцій квартир у житлових будинках.

Елементи підлоги
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Гідроізоляційний шар (шари) — шар, 
що запобігає проникненню крізь підлогу 
води та інших рідин, а також потраплянню 
у підлогу ґрунтових вод.

Звукоізоляційний шар — шар, який 
забезпечує звукоізоляцію підлоги відповід-
но до СНиП ІІ12–77 «Защита от шума».

Теплоізоляційний шар — шар, який 
забезпечує теплоізоляцію підлоги.

Стяжка (основа під покриття) — 

шар підлоги, який слугує для вирівнювання 
поверхні нижчого шару підлоги чи пере-
криття, надання конструкції підлоги захис-
ного ухилу, укриття трубопроводів різного 
призначення, розподілу навантажень по не-
жорстких, розміщених нижче, шарах підло-
ги на перекритті.

Підстильний шар (основа) — шар під-
логи, який розподіляє навантаження на 
ґрунт.

 
Рис. 1. Елементи підлоги (тепло і звукоізоляційний шари  

можуть влаштовуватися у вигляді одного шару)

 
 

Матеріали, які застосовуються для влаштування підлог

Надійність і довговічність конструкції 
підлоги залежить насамперед від правильно 
підібраних за їхніми властивостями ма-
теріалів для її виконання.

Компанія «Хенкель Баутехнік 
(Україна)» виробляє і постачає матеріали 
для влаштування усіх елементів підлоги. 
Це дає змогу компонувати їх у надійні 

системи, які можуть працювати під впли-
вом механічних навантажень різної інтен-
сивності, нейтральних рідин і агресивного 
середовища.

Властивості матеріалів Ceresit і Thomsit 
відповідають вимогам української та євро-
пейської нормативної бази щодо влаштуван-
ня підлог.
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Покриття підлоги — це важливий еле-
мент конструкції підлоги, який найбільшою 
мірою піддається різним зовнішнім впливам; 
саме його властивості визначають експлуа-
таційну надійність і довговічність конструк-
ції підлоги загалом.

Покриття можна класифікувати за типом 

матеріалу, з якого воно виготовлене , і за ха-
рактером його стану (рис. 2). Галузі застосу-
вання покриттів наведено в табл. 3.

Покриття для підлог Ceresit і Thomsit та 
вимоги до них залежно від інтенсивності ме-
ханічних навантажень та призначення при-
міщень наведені у табл. 4.

3. Покриття підлог і вимоги до них
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 Плитка з при-родного каменю
Керамічна плитка
Штучна плитка під природний камінь
Мозаїчні
Бетонні

 Саморозтічні наливні маси
Асфальтобетон
Полімерцементні маси під натураль-ний камінь, зміцнювальні суміші

 Штучний пар-кет
Художній пар-кет
Паркетні до-шки
Масивні  дошки

 
Комбіновані

 
Спеціальні

 
Фарби

 Поліуретанові
Епоксидні
Акрилові

 

На основі  
натурального 
зв’язуючого

 Струмопровідні
Хімічностійкі

 Килимові пок-риття
Ламінат
Коркові
Тонкошарові поліровані полімермінеральні плити великих роз-мірів

Рис. 2. Покриття підлог
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Таблиця 3. Галузі застосування різних типів покриттів

Тип покриття Галузь застосування Рекомендовані матеріа-
ли Ceresit і Thomsit Примітка

З натуральної дереви-
ни:
Штучний шпунтовий пар-
кет не більше ніж 400 мм 
завдовжки :
 із порід дерева, чутли-

вих до набрякання (бук, 
клен, ясен, береза, граб)

Для влаштування покриттів 
підлог у житлових, громадських 
і адміністративних будівлях із 
звичайними умовами експлуа-
тації — температура 15 – 30 °С, 
відносна вологість 50 – 70 % і 
слабка інтенсивність механіч-
них впливів. Переважно жит-
лові приміщення

Клеї для приклеювання 
паркету Thomsit Р 600, 

Р 625

Крім фізикоме-
ханічних, техноло-
гічних властивостей 
марки клею відріз-
няються за видом 
зв’язуючої речовини 
(співполімери 
вінілацетату, поліу-
ретанові); за видом 
розчинника; за 
кількістю компонен-
тів

 із порід дерева, менш 
чутливих до набрякання 
(дуб, акація)

Переважно громадські й ад-
міністративні будівлі

Thomsit Р 7500, Р 618, 
Р 600, Р 625

Штучний шпунтовий пар-
кет понад 400 мм за-
вдовжки 

Thomsit Р 618, Р 600, 
Р 625

Штучний нешпунтований 
паркет розміром понад 
250×50×10 мм:
 із порід дерева, чутли-

вих до набрякання Р 600, Р 625
 з порід дерева, менш 

чутливих до набрякання
Р 618, Р 600, Р 625

Штучний нешпунтований 
паркет розміром понад 
250×50×10 мм

Р 600, Р 625

Художній паркет, паркет-
ні дошки, щитовий паркет

Р 618, Р 600, Р 625

Полімерні:
Рулонні (лінолеум)

Гумові 

Для влаштування покриттів 
підлог у житлових, громадсь-
ких, адміністративних будівлях, 
а також у побутових і виробни-
чих приміщеннях зі слабкими 
механічними впливами, що екс-
плуатуються за звичайних умов

Thomsit K 188E,
UK 400, UK 200

Thomsit R 710, K 182

Лінолеум на основі нату-
ральної зв’язуючої речо-
вини

L 240D

Плиткові:
ПХВ K 188E
Гумові R 710, K 182
Килимові UK 400, UK 200

Мастичні
Епоксидні

Поліуретанові

Для влаштування покриттів 
підлог у громадських, ад-
міністративних будівлях і ви-
робничих приміщеннях, стійких 
до впливу помірних наванта-
жень і агресивного середовища

Ceresit CF 41, CF 34, 
CF 35, CF 94, CF 98,  

CF 99

Ceresit CF 91, CF 92,
CF 93

Марки епоксидних і 
поліуретанових пок-
риттів відрізняють-
ся за кольоровою 
гамою, товщиною 
шару і фізикоме-
ханічними показни-
ками
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Продовження табл. 3

Тип покриття Галузь застосування Рекомендовані матеріа-
ли Ceresit і Thomsit Примітка

Полімерцементні
Саморозтічні наливні 
маси

Для влаштування покриттів 
підлог у виробничих, складсь-
ких та інших допоміжних при-
міщеннях під помірні і великі 
навантаження і які експлуату-
ються за звичайних умов

Ceresit CN 72, 76, 86
Thomsit DX, SL 85

Ceresit CN 76 має 
гідрозахисні власти-
вості і може застосо-
вуватися для вла-
штування зовнішніх 
покриттів

Полімерцементні маси 
під натуральний камінь

Те саме Рекомендуються для за-
кріплення поверхні спе-

ціальні ґрунтовки 
Thomsit R 755, Thomsit  

R 758
Зміцнювальні суміші 
(топінгбетони)

« Ceresit CF 56, CF 56Е Відрізняються за 
складом наповнюва-
ча, зокрема CF 56Е 
містить корунд

Мінеральні:
Плитка з природного ка-
меню

Для влаштування покриттів 
підлог у громадських, ад-
міністративних будівлях і у ви-
робничих приміщеннях, стійких 
до впливу помірних наванта-
жень

Рекомендуються для ук-
ладання клеї Ceresit 
СМ 117, 17, 19, 18, 15, 

115
СU 22

Клеї відрізняються 
за фізикомеханіч-
ними і технологіч-
ними властивостя-
ми

Керамічна плитка Для влаштування покриттів 
підлог у побутових і виробничих 
приміщеннях. Звичайні умови 
експлуатації

Клеї Ceresit СМ 11, 12, 
14, 16

Штучна плитка під при-
родний камінь

Для влаштування покриттів 
підлог у промислових при-
міщеннях, адміністративних і 
громадських будівлях. Стійкі до 
впливу значних навантажень.
У разі агресивних впливів необ-
хідно застосовувати кислотос-
тійку плитку

Клеї Ceresit СМ 117, 17, 
19, 18, 15, 115

СU 22

Мозаїчні і бетонні покрит-
тя

Для влаштування підлог у гро-
мадських, промислових, склад-
ських та інших приміщеннях. 
Стійкі до впливу помірних на-
вантажень за звичайних умов 
експлуатації

Рекомендується спе-
ціальна ґрунтовка для 
зміцнення і захисту по-
верхонь Thomsit R 777, 

R 766, R 755

Комбіновані:
Килимові покриття ру-
лонні

Для влаштування покриттів під-
лог у житлових будинках і будів-
лях громадських організацій. 
Звичайні умови експлуатації

Рекомендуються клеї для 
наклеювання покриттів

Thomsit UK 400

Клеї відрізняються 
за фізикомеханіч-
ними і технологіч-
ними властивостями

Коркові (основа з ПВХ) Те саме К 188 Е, UK 400
Коркові (основа — фанера 
та без основи)

« К 182, К 100

Тонкошарові поліровані 
полімермінеральні плити 
великих розмірів

Для влаштування покриттів 
підлог у адміністративних, гро-
мадських будівлях і житлових 
будинках, у тому числі підлог з 
підігрівом

Клей для приклеювання 
плит СU 26

Спеціальні:
Хімічно стійкі Для влаштування покриттів 

підлог промислових приміщень, 
які експлуатуються в умовах 
впливу агресивного середовища

Ceresit CF 35,
CF 94, СF98, СF 99

Фарби Застосовуються спільно з само-
вирівнювальними масами 
Ceresit і Thomsit для влашту-
вання підлог у промислових і 
побутових приміщеннях

Ceresit CF 33, CF 34,
CF 95, CF 96, CF 97
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Для влаштування прошарків найчастіше 
використовують полімерцементні само-
розтічні маси. Властивості цих матеріалів 
дають змогу створити шар від 0,5 мм до 
15 мм завтовшки і вирівняти поверхню під 
подальше укладання практично будьяких 
покриттів.

Марка суміші підбирається залежно від 

інтенсивності механічних впливів. Основним 
критерієм є міцність на стиснення. Для 
слабких навантажень міцність на стиснення 
саморозтічних сумішей повиненна станови-
ти щонайменше 20 МПа, помірних — не 
менш як 25 МПа, значних — не менше ніж 
30 МПа, дуже значних — не менш як 
40 МПа.

Таблиця 4. Покриття для підлог Ceresit і Thomsit 

Інтенсив
ність ме-
ханічних 
наванта-

жень

Призначення 
приміщення

То
вщ

ин
а 

ш
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у,
 м

м,
  

не
 м
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ш

 я
к

Характеристики покриття
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е 

ні
ж

У
са
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а,
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м/
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е 
ні

ж

Те
хн

ол
ог

іч
не

 п
е-

ре
су

ва
нн

я,
 г

од
,  

не
 б

іл
ьш

е 
ні

ж

Рекомендовані 
суміші Ceresit і 

Thomsit

Полімерцементні
Слабка і по-

мірна
Побутові при-

міщення
6 24 0,8 6 0,5 2 3 Ceresit CN 72

Thomsit DX
Значна Промислові 

приміщення, 
цехи, гаражі, 
рампи тощо

6

2

40

85

1,0 7

7

0,5

0,25

2

—

3

7

Ceresit CN 76
Thomsit

SL 85
(із пофарбуванням)

Ceresit CF 56
Ceresit CF 56E

(зміцнювач поверх-
невого шару)

Полімерні
Слабка і по-

мірна
Підлоги, до 

яких пред’яв
ляються 

підвищені 
санітарно

гігієнічні ви-
моги

0,3

1 – 2

Спеціальні фарби на основі епоксидних, 
акрилових і поліуретанових смол

24 Ceresit CF 33
Ceresit CF 34
Ceresit CF 95
Ceresit CF 96
Ceresit CF 97

Помірна і
значна

Промислові 
приміщення, 
громадські 
споруди — 
торговельні 

центри, 
виставкові 
зали тощо

1
2
2

2

60
55
45

35

1,5
2,2
2,2

40
25
12

Віднос
не ви-
дов-

ження 
70 %

Стійкі 
до зно-
шення

—
—
—
—
—
—
—

24
12
12

12

Ceresit CF 35
Cerezit CF 94
Ceresit CF 98
Ceresit CF 99
Ceresit CF 91
Ceresit CF 92
Сeresit СF 93

4. Прошарки підлог і вимоги до них
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Залежно від характеристик міцності про-
шарку, його адгезії до основи і когезійної 
міцності поверхневого шару визначається 

можливість укладання того чи іншого пок-
риття (табл. 5).

Таблиця 5. Вимоги до прошарку залежно від типу покриття й інтенсивності механічних впливів

Інтенсив
ність 
меха

нічних 
впливів

Тип покриття

Характеристики прошарку Рекомендовані 
суміші Ceresit і 

Thomsit для 
влаштування 

прошарків

Товщи
на 

шару, 
мм

Міцність на 
стиск, МПа,
не менш як

Адгезійна 
міцність до 

бетону, МПа,
не менш як

Когезійна міц-
ність поверхне-
вого шару, МПа

З натуральної деревини
Слабка Штучний паркет

Художній паркет
Паркетна дошка
Щитовий паркет

3 30 1 1,5 Ceresit СN 72
Thomsit DX

Thomsit FA 97

Полімерні
Слабка Лінолеум, у тому 

числі на основі нату-
рального зв’язуючого
Плитка ПВХ

2 20 0,5 0,8 Ceresit СN 69
Thomsit DD
Thomsit DG

Значна Поліуретанові й 
епоксидні

6 40 1,5 2,0 Ceresit СN 76
Thomsit SL 85

Слабка і 
помірна

Акрилові 3 25 1,0 1,5 Ceresit СN 72
Thomsit DX

Мінеральні
Слабка і 
помірна

Плитка з природного 
каменю
Штучна плитка під 
природний камінь

3 25 1 1,5 Ceresit СN 72
Thomsit DX

Слабка Керамічна плитка 2 20 0,5 0,8 Ceresit СN 69
Thomsit DD
Thomsit DG

Комбіновані
Слабка Килимові покриття 2 20 0,5 0,8 Ceresit СN 69

Thomsit DD
Thomsit DG

« Ламінат, коркові 3 25 1 1,5 Ceresit СN 72
Thomsit DX

« Тонкошарові полі-
мермінеральні
Плитки великих роз-
мірів

5 30 1 1,5 Ceresit СN 72
Thomsit DX

Фарби
Слабка і 
помірна

Поліуретанові, епок-
сидні

6 30 1 1,5 Ceresit СN 76
Thomsit SL 85

5. Стяжки підлог і вимоги до них

Стяжки в підлогах влаштовують, якщо 
необхідно:
 вирівняти поверхню нижчого шару;
 укрити комунікаційні трубопроводи;
 розподілити навантаження по поверхні 

тепло або звукоізоляційного прошарку;
 створити необхідні ухили;

 облаштувати потрібну поверхню під 
гідроізоляцію.

Вибір сумішей для влаштування стяжок 
передусім визначається характеристиками 
міцності, термінами схоплювання і мірою 
складності при укладанні.

Вимоги до стяжок наведені у табл. 6.
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Товщина підстильного шару встанов-
люється розрахунком залежно від наванта-
ження на підлогу, матеріалів, які будуть за-
стосовані, і властивостей ґрунту, на який він 
укладається.

Бетонний підстильний шар:
 у житлових і громадських приміщеннях 

повинен бути щонайменше 80 мм завтовш-
ки, а міцність на стиск бетону становити не 
менш як 25 МПа. Для виготовлення таких 
шарів рекомендуються концентрати спе-
ціальних цементів і полімерних добавок 
Ceresit СN 85 і Thomsit SЕ 93, до яких перед 
застосуванням вводиться пісок і дрібнозер-
нистий щебінь;

 у виробничих приміщеннях повинен 
бути щонайменше 100 мм завтовшки, а міц-
ність на стиск бетону  становити не менш як 
35 МПа. Для виготовлення таких шарів та-
кож рекомендується Ceresit СN 85 і Thomsit 
SЕ 93.

При влаштуванні підстильного шару по 
ґрунту у виробничих приміщеннях застосо-
вується дрібнозернистий бетон міцністю на 
стиск 25 – 35 МПа (залежно від інтенсив-
ності механічних навантажень) з добавками, 
вміст яких прискорює процес набуття бето-
ном належної міцності і підвищує водонеп-
роникність бетонів (Ceresit СС 94 і Ceresit 
СС 92).

Таблиця 6. Вимоги до стяжок залежно від інтенсивності механічних впливів  
і конструкції підлоги

Інтенсивність 
механічних 

навантажень
Призначення при-

міщення

Товщина 
шару, 

мм,
не менш 

як

Характеристики стяжки

Рекомендовані 
суміші Ceresit і 

Thomsit
Міцність 
на стиск, 
МПа, не 
менш як

Адгезійна 
міцність до 

бетону, МПа,
не менш як

Когезійна міц-
ність поверхне-

вого шару, 
МПа, не менш 

як
Слабка Житлові при-

міщення, при-
міщення ад-
міністративних 
будівель:

по бетонній ос-
нові

5 15 0,5 0,8 Ceresit СN 178
Thomsit SE 93 

по роздільному 
шару

35 25 — 1,0 Ceresit СN 83

Помірна Громадські будів-
лі — торговельні 
зали магазинів, 
аудиторії тощо:

по бетонній ос-
нові

20 25 0,8 1,0 Ceresit СN 178 
Thomsit SL 85

по роздільному 
шару

40 30 — 1,0 Thomsit SE 93
Ceresit СN 83

Значна Промислові при-
міщення по бетон-
ній основі

20 35 1,0 1,2 Ceresit СN 76 з 
додаванням піс-
ку і дрібнозер-

нистого щебеню
Thomsit SL 85

 
6. Підстильний шар (основа) підлоги і вимоги до нього
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Звукоізоляція конструкції підлоги вла-
штовується в житлових, громадських і ад-
міністративних будівлях по міжповерхових 
перекриттях. Переважно по основі підлоги 
прокладають комунікаційні трубопроводи, 
тому під час вибору матеріалу для звукоізо-
ляції слід враховувати цей чинник.

Для влаштування стяжок зі звукоізоля-
ційним ефектом на міжповерхових пере-
криттях підлоги в житлових, громадських і 
адміністративних будівлях застосовують 
розчинову суміш із добавкою Ceresit 
СО 85.

Розчин, отриманий з використанням до-

7. Гідроізоляційний шар підлоги

Гідроізоляцію від впливу на підлогу води 
та інших рідин слід передбачати за серед
ньої і великої інтенсивності їхнього впливу 
на підлогу відповідно до СНиП 2.03.13–88.

Середня інтенсивність впливу — періо-
дичне зволоження підлоги, що викликає 
просочування покриття рідинами; поверхня 
підлоги зазвичай волога чи мокра; рідини 
поверхнею підлоги стікають періодично.

Велика інтенсивність впливу — постійне 
або таке, що часто повторюється, стікання 
рідин поверхнею підлоги.

При періодичному короткочасному 
впливі води на конструкцію підлоги (побу-
тові приміщення, душові, ванні кімнати, 
кухні) для влаштування гідроізоляційного 
шару застосовують одно і двокомпонентні 
полімерцементні гідроізоляційні матеріали 
Ceresit CR 65, CR 66, CL 50 і однокомпонен-
тну полімерну суміш Ceresit CL 51.

При періодичному інтенсивному впливі 
води на конструкцію підлоги (виробничі ду-
шові, лікувальні ванні кімнати тощо) для 
влаштування гідроізоляції застосовують 
двокомпонентні полімерцементні суміші 
Ceresit CR  66, CL 50, однокомпонентну по
лімерну суміш Ceresit CL 51.

При тривалому чи постійному впливі 
води на конструкцію підлоги без тиску, але 
за наявності температурних перепадів, де-
формацій (балкони, тераси тощо) застосову-
ють бітумнополімерні рулонні матеріали 
Ceresit ВТ 12, ВТ 21, ВТ 85, ВТ 85 PVC, полі-
мерні мастикові матеріали Ceresit CL 51.

При частому впливі на конструкцію під-
логи хімічно активних речовин без тиску 
(виробничі цехи м’ясокомбінатів, пивова-
рень, виробничі кухні, лабораторії, мийки 
тощо) застосовують епоксидні чи поліурета-
нові мастикові гідроізоляційні матеріали 
Ceresit СЕ 49, СЕ 50, Polybit UR, Polybit 
URE.

При розташуванні підлоги у зоні небез-
печного капілярного підняття ґрунтових вод 
необхідно влаштовувати гідроізоляцію з 
боку впливу води. Зазвичай для цих цілей 
використовують рулонні або мастикові бі-
тумнополімерні матеріали Ceresit.

За таким самим принципом влаштовуєть-
ся гідроізоляція у разі розташування бетон-
ного підстильного шару нижче за рівень від-
мощення будівлі у приміщеннях, де відсут-
ній вплив на підлогу стічної води середньої 
та великої інтенсивності.

8. Звукоізоляційний шар підлоги
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бавки Ceresit CO 85, має звукоізоляційний 
ефект: при товщині шару не менш як 60 мм 
індекс зниження приведеного рівня ударно-
го шуму становить 14 – 15 дБ, при товщині 
шару не менш як 40 мм у поєднанні з про-
шарком і рулонними покриттями підлоги 
(лінолеум на теплоізоляційній основі, ков-
ролін) рівень ударного шуму відповідає ви-
могам СНиП II12–77 «Защита от шума». 
Розрахункові параметри звукоізоляції для 
різноманітних конструкцій підлог з вико-
ристанням стяжки на основі Ceresit 
CO 85 наведені у дод. 1.

Стяжки з використанням Ceresit СО 85 є 
достатньо міцними основами (міцність на 
стиск не менш як 15 МПа) для нанесення 
наступних шарів (прошарку Ceresit CN 69, 
покриття з рулонних матеріалів, керамічної 
плитки, ламінату, паркету). У поєднанні з 
зазначеними шарами відповідають вимогам 
щодо звукоізоляції.

Технічні характеристики добавки Ceresit 
CO 85 і цементнопіщаної стяжки, пригото-
ваної на її основі, наведено в табл. 7.

Після введення до розчинової суміші до-
бавки Ceresit CO 85 занурення стандартного 
конуса збільшується на 1,5 – 2 см відносно 
вихідної суміші.

Таблиця 7. Технічні характеристики добавки 
Ceresit CO 85 і цементнопіщаної стяжки на 
її основі

Характеристика 
Суміш мінераль-

них наповнювачів і 
органічних доба-
вок Ceresit CO 85

Час використання розчинової 
суміші, хв

до 120

Температура основи, °С від 5 до 30

Усадка, мм/м не більше ніж 1

Готовність розчину для техно-
логічного пересування, год

12

Улаштування покриттів, діб через 7

Міцність на стиск, МПа (при 
марочній міцності на стиск 
вихідної розчинової суміші не 
менш як 20 МПа):

через 2 доби більше ніж 5

через 28 діб більше ніж 15

Міцність на вигин, МПа:

через 2 доби більше ніж 1,5

через 28 діб більше ніж 4

Занурення стандартного кону-
са для вихідної цементно
піщаної розчинової суміші, см

не більше ніж 9

Витрата добавки для виготов-
лення розчинової суміші на 
1 м3 цементнопіщаної розчи-
нової суміші, кг

25

Об’єм розчинової суміші збільшується на 
20 – 25 %, що потрібно враховувати при 
транспортуванні і приготуванні суміші в ав-
томобільних міксерах.

 
 

9. Конструктивно-технологічні рішення влаштування підлог

Типові конструктивнотехнологічні рі-
шення влаштування підлог наведені на ри-
сунках 3 – 40.

У разі застосування типового конструк-
тивнотехнологічного рішення на конкретно-
му будівельному об’єкті за наявності від-

повідних економічної доцільності і техноло-
гічних умов деякі рекомендовані матеріали 
можуть бути замінені на інші матеріали 
Ceresit і Thomsit за погодженням із фахівця-
ми «Хенкель Баутехнік (Україна)».
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Рис. 3. Підлога з покриттям з лінолеуму по плиті перекриття. Цивільне будівництво: жилі приміщення житло-
вих будинків. Слабка інтенсивність механічних впливів

Рис. 4. Підлога з текстильним покриттям по плиті перекриття. Цивільне будівництво: жилі приміщення жит-
лових будинків. Слабка інтенсивність механічних впливів
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Рис. 5. Підлога з покриттям зі штучного паркету чи ламінату по плиті перекриття. Цивільне будівництво: 
жилі приміщення житлових будинків. Слабка інтенсивність механічних впливів

Рис. 6. Підлога з покриттям із керамічної плитки чи інших видів плитки по плиті перекриття. Цивільне 
будівництво: коридори, сходові площадки житлових і громадських споруд. Помірна інтенсивність механічних 

впливів
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Рис. 7. Підлога з покриттям із лінолеуму по плиті перекриття. Цивільне будівництво: перші поверхи житлових 
будинків при неопалюваному технічному поверсі. Слабка інтенсивність механічних впливів

Рис. 8. Підлога з покриттям із плитки чи лінолеуму по плиті перекриття. Цивільне будівництво: кухні, ванні 
кімнати, санвузли, душові житлових будинків;. Слабка інтенсивність механічних впливів, мала інтенсивність впливу 

рідин
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Рис. 10. Підлога з гумовим (каучуковим) спортивним покриттям по плиті перекриття. Цивільне  
будівництво: громадські будівлі, спортивні споруди. Помірна інтенсивність механічних впливів

Рис. 9. Підлога з покриттям із лінолеуму, ковроліну чи ламінату по ґрунту. Цивільне будівництво:  
перші поверхи житлових будинків. Слабка інтенсивність механічних впливів
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Рис. 11. Підлога з покриттям із паркету по плиті перекриття. Цивільне будівництво: громадські будівлі, 
виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Помірна інтенсивність механічних впливів

Рис. 12. Підлога з покриттям із ламінату по плиті перекриття. Цивільне будівництво: громадські будівлі, 
виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Помірна інтенсивність механічних впливів
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Рис. 13. Підлога з покриттям із плитки з природного або штучного каменю по плиті перекриття. Цивільне 
будівництво: громадські будівлі, виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Помірна інтенсивність механіч-

них впливів

Рис. 14. Підлога з покриттям із епоксидних фарб по плиті перекриття. Цивільне будівництво: громадські 
будівлі, виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Помірна інтенсивність механічних впливів
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Рис. 15. Підлога з поліуретановим покриттям по плиті перекриття. Цивільне будівництво: громадські будівлі, 
виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Слабка інтенсивність механічних впливів

Примітка. В разі потреби варіювання бетонної основи влаштовують стяжку з легковирівнюючої суміші Ceresit CN 178  
(10 кг/м2) по адгезійному шару Сeresit CN 178 + (4 – 6 %) Ceresit CC 81.

Рис. 16. Підлога з поліуретановим покриттям по плиті перекриття. Цивільне будівництво: громадські будівлі, 
виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Помірна інтенсивність механічних впливів

Примітка. В разі потреби варіювання бетонної основи влаштовують стяжку з легковирівнюючої суміші Ceresit CN 178  
(10 кг/м2) по адгезійному шару Сeresit CN 178 + (4 – 6 %) Ceresit CC 81.

Рис. 17. Підлога з різними покриттями. Цивільне будівництво: приміщення адміністративних будівель (офіси, 
аудиторії, актові зали тощо). Слабка інтенсивність механічних впливів

Примітка. Перші поверхи, підлоги яких виконані по підложкам із ущільненого ґрунту, виконують згідно з рис. 9, побутові 
приміщення — згідно з рис. 8.
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Рис. 18. Підлога першого поверху з різними покриттями по ґрунту. Цивільне будівництво: громадські будівлі. 
Помірна інтенсивність механічних впливів

Примітка. Підлоги побутових приміщень у громадських будівлях улаштовують згідно з рис. 8, де стяжку на основі Ceresit 
CO 85 замінюють на стяжку з Ceresit CN 178 не менш як 30 мм завтовшки (60 кг/м2)

Рис. 19. Підлога з покриттями з епоксидних і акрилових фарб по плиті перекриття. Промислові споруди: 
виробничі цехи текстильної промисловості, споруди комунальнопобутового призначення тощо. Помірна інтенсив-

ність механічних впливів
Примітка. Як покриття підлоги можна використовувати плитки із природного або штучного каменю, влаштування покрит-

тя виконують згідно з рис. 13
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Рис. 21. Підлога першого поверху з поліуретановим покриттям по ґрунту. Промислові споруди, виробничі 
цехи текстильної промисловості, споруди комунальнопобутового призначення тощо. Помірна інтенсивність механіч-

них впливів

Рис. 20. Підлога першого поверху з покриттями з епоксидних і акрилових фарб по ґрунту. Промислові спо-
руди, виробничі цехи текстильної промисловості, споруди комунальнопобутового призначення тощо. Помірна інтен-

сивність механічних впливів
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Рис. 22. Підлога першого поверху з епоксидним покриттям по ґрунту. Промислові споруди, цехи гумотехніч-
ної, деревообробної промисловості, меблевого виробництва, паркінги, гаражі, ангари тощо. Висока інтенсивність ме-

ханічних впливів

Рис. 23. Підлога першого поверху з поліуретановим покриттям по ґрунту. Промислові споруди гумотехнічної, 
деревообробної промисловості, меблевого виробництва. Висока інтенсивність механічних впливів
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Рис. 25. Підлога з епоксидним покриттям по ґрунту. Промислові споруди машинобудівної промисловості, мета-
лообробні цехи та цехи з виготовлення металоконструкцій тощо. Висока інтенсивність механічних впливів

Рис. 24. Підлога зі зміцненим поверхневим шаром по ґрунту. Промислові споруди гумотехнічної, деревооброб-
ної, меблевої промисловості, паркінги, гаражі, ангари тощо. Значна інтенсивність механічних впливів
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Рис. 26. Підлога з покриттям із кислотостійкої облицювальної плитки по плиті перекриття. Промислові 
споруди харчової, хімічної промисловості, лабораторії тощо. Помірна інтенсивність механічних впливів

Рис. 27. Підлога з покриттям із кислотостійкої облицювальної плитки по ґрунту. Промислові споруди харчо-
вої, хімічної промисловості, лабораторії тощо. Помірна інтенсивність механічних впливів, середня інтенсивність 

впливу рідин
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Рис. 28. Підлога з водяним підігрівом по плиті перекриття. Житлові та громадські будівлі, жилі і побутові 
приміщення. Помірна інтенсивність механічних впливів

Рис. 29. Підлога з антистатичним (струмопровідним) покриттям по плиті перекриття. Промислові споруди, 
приміщення медичного призначення та лабораторій, цехи приладобудівних підприємств тощо. Помірна інтенсив-

ність механічних впливів
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Рис. 30. Підлога з електричним підігрівом по плиті перекриття. Житлові та громадські будівлі, жилі і побутові 
приміщення. Помірна інтенсивність механічних впливів

Рис. 31. Підлога з антистатичним (струмопровідним) покриттям по ґрунту. Промислові споруди, приміщення 
медичного призначення та лабораторій, цехи приладобудівних підприємств тощо. Помірна інтенсивність механічних 

впливів
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Рис. 32. Підлога балкона з покриттям із облицювальної плитки. Житлові будинки. Слабка інтенсивність ме-
ханічних впливів, середня інтенсивність впливу рідин
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Рис. 33. Підлога тераси (покрівлі, що перебуває в експлуатації) з покриттям з облицювальної плитки по 
плиті перекриття. Цивільне будівництво: житлові та громадські будівлі при опалюваному нижньому поверсі. 

Слабка інтенсивність механічних впливів, висока інтенсивність впливу рідин
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Рис. 36. Примикання до стіни підлоги з покриттям із лінолеуму по плиті перекриття. Цивільне будівництво: 
перший поверх жилих приміщень житлових будинків при неопалюваному технічному поверсі. Слабка інтенсивність 

механічних впливів
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Рис. 38. Деформаційний шов у підлогах з покриттями з епоксидних і акрилових фарб по перекриттю. 
Промислові будівлі, виробничі цехи текстильної промисловості, споруди комунальнопобутового призначення тощо. 

Помірна інтенсивність механічних впливів
Примітка. Покриття підлоги можна влаштовувати (рис. 13) із плитки з природного або штучного каменю.

Рис. 37. Примикання підлоги з епоксидним покриттям по ґрунту до стіни (фундаменту). Промислові будівлі: 
машинобудівна промисловість, металообробні цехи, цехи з виготовлення металоконструкцій тощо. Висока інтенсив-

ність механічних впливів



��

Рис. 39. Деформаційний шов у підлогах з покриттям із плитки з природного або штучного каменю, що 
дублює існуючий деформаційний (температурний) шов бетонної основи. Цивільне будівництво: громадські 

будівлі, виставкові й торговельні зали, вокзали, вестибюлі. Помірна інтенсивність механічних впливів
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До початку робіт із улаштування елемен-
тів підлог слід здійснити:
 огляд, обстеження будівельного 

об’єкта і визначення його готовності до 
виконання робіт із улаштування елемен-
тів підлоги;

 розробку проекту проведення робіт;
 доставку на будівельний майданчик і 

складування потрібних матеріалів, виробів, 
інструментів і пристроїв;
 підготовку будівельного об’єкта до вико-

нання робіт.

Рис. 40. Деформаційний шов у підлогах з покриттям із кислотостійкої облицювальної плитки по ґрунту. 
Промислові споруди харчових, хімічних підприємств, лабораторії тощо. Помірна інтенсивність механічних впливів, 

середня інтенсивність впливу рідин

10. Організація робіт із улаштування підлог
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Огляд і обстеження будівельного 
об’єкта. Під час огляду і обстеження буді-
вельного об’єкта встановлюється його готов-
ність до виконання робіт із улаштування 
елементів підлоги.

На об’єкті, який споруджується, до по-
чатку таких робіт потрібно виконати:
 загальнобудівельні і монтажні роботи;
 прокладення всіх комунікацій і закрит-

тя всіх комунікаційних каналів.
На об’єкті, що ремонтується або реконс-

труюється, роботи з улаштування підлоги 
слід починати після:
 ремонту чи заміни ушкоджених і зруй-

нованих елементів об’єкта, мереж водогону, 
каналізації, опалення, електропостачання 
та зв’язку;
 випробування відремонтованих або за-

мінених мереж водогону, каналізації, опа-
лення, електропостачання та зв’язку.

При огляді та обстеженні будівельного 
об’єкта визначається стан підлог для вла-
штування елементів підлоги, а саме:
 наявність і відхилення від горизонталі 

основ для влаштування елементів підлоги;
 наявність, характер і площі забруднен-

ня поверхні основ;
 міцність основи для влаштування еле-

ментів підлоги;
 рівень вологості основи для влаштуван-

ня елементів підлоги.
За результатами огляду і обстеження 

складають акт з підготовки об’єкта до вла-
штування елементів підлоги. Отримані ре-
зультати використовуються при розробці 
проекту проведення робіт (ППР).

ППР (в разі потреби) розробляється 
для кожного конкретного об’єкта, де  
планується виконати роботи з улаш

тування елементів підлоги, з урахуван-
ням:
 даних огляду і обстеження об’єкта;
 рекомендованої галузі застосування ма-

теріалів Ceresit для влаштування елементів 
підлоги, встановленої за табл. 3 цього посіб-
ника, ТУ У В.2.726.621685172.002–2002, 
СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделоч-
ные покрытия» і ДБН В.2.622–2001 «Улаш
тування покриттів із застосуванням сухих 
будівельних сумішей».

При організації робіт із улаштування під-
лог визначаються:
 місце розташування і розміри ділянок 

для приготування розчинових сумішей із су-
хих сумішей;
 місця відпочинку працюючих;
 місця складування та збирання від-

ходів.
Облаштування цих місць має бути вико-

нане з урахуванням можливості вико-
ристання всіх існуючих на території буді-
вельного майданчика тимчасових і постій-
них споруд. При цьому повинні здійснюва-
тися загальні заходи із забезпечення охоро-
ни праці.

До ділянок для приготування розчинових 
сумішей повинна подаватися вода.

Матеріали, інструменти, пристрої, потріб-
ні для виконання робіт, доставляють на 
об’єкт автотранспортом і складують у місцях, 
визначених при проектуванні будівельного 
майданчика. При цьому повинне забезпечу-
ватися їхнє збереження у процесі виконання 
робіт.

До місця безпосереднього виконання 
робіт матеріали, інструменти та пристрої по-
даються за допомогою візків за ГОСТ 13188, 
ГОСТ 12874  або вручну.
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Технологія виконання робіт із улашту-
вання підлоги із застосуванням матеріалів 
Ceresit™ містить такі елементи:
 влаштування основ;
 влаштування стяжок;
 влаштування прошарків;
 укладення покриттів.
Залежно від функціонального призначен-

ня підлоги ці елементи можуть бути доповне
ні елементами гідроізоляції і теплоізоляції.

Для влаштування основ підлоги по ґрунту 
в житлових і громадських будівлях при 
слабкій та помірній інтенсивності впливу 
механічних навантажень застосовуються 
суміші Ceresit CN 85 і Thomsit SE 93.

Ці суміші є концентратом спеціальних це-
ментів і полімерних добавок. Суміші розфасо-
вані у мішки по 25 кг у кожному і призначені 
для приготування дрібнозернистого бетону 
безпосередньо на будівельному майданчику. 
Для отримання розчинової суміші 25 кг 
Ceresit СN 85 або Ceresit SE 93 змішується в 
змішувачі зі 100 – 125 кг заповнювача різної 
фракції від 0,25 до 8 мм. Фракційний склад 
заповнювача наведено у табл. 8.

У табл. 9. наведено технічні характерис-
тики дрібнозернистих бетонів на основі 
Ceresit CN 85 і Thomsit SE 93.

Отриману розчинову суміш укладають на 
ущільнений за допомогою щебеню ґрунт, 
вкритий поліетиленовою плівкою. Товщину 
шару суміші визначають за інтенсивністю 
впливу механічних навантажень і умовами 
експлуатації. Наявність гідроізоляційного 
шару з матеріалів Ceresit СР, ВТ, CL, CR 66 у 
цьому разі обов’язкова (рис. 18 і 20 – 23).

Укладену суміш розрівнюють і ущільню-
ють; при цьому використовують звичайні 
ручні інструменти та пристрої — гладилки, 
рейки тощо.

Для влаштування основ підлоги по ґрунту 
в будівлях промислового призначення при 
помірній, значній і дуже високій інтенсив-
ності впливу механічних навантажень засто-
совують бетони міцністю 30, 35, 40 МПа з 
армуванням та з додаванням прискорювача 
тверднення Ceresit СС 94 і добавки Ceresit 
СС 92, вміст якої підвищує водонепроник-
ність бетонів.

Ceresit СС 94 додають у кількості 
0,2 – 0,5 % від маси в’яжучого безпосередньо 
у змішувач із водою затворення до готової 
бетонної суміші. Потім суміш ретельно пере-
мішують.

Швидкість схоплювання тим більша, чим 
вище дозування матеріалу Ceresit СС 94 і 

 
Таблиця 8. Фракційний склад заповнювача

Фракція, мм
Пісок Щебінь

0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0

% (проходження крізь відповідні 
сита) 5 – 11 13 – 28 21 – 42 36 – 57 61 – 74 100

Масова частина фракції у 100 кг 
заповнювача, кг 5 – 11 8 – 17 8 – 14 15 25 – 17 39 – 26

11. Технологія влаштування підкладок підлог (основ) по ґрунту 
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чим вищий відносний вміст цементу в 
суміші.

Наявність у Ceresit СС 94 пластифікую-
чих властивостей обов’язково потрібно вра-
ховувати при виборі водоцементного співвід-
ношення при приготуванні бетонних сумі-
шей. Температура застосування модифікова-
ного бетону — від –10 до +25 °С. Час початку 
схоплювання становить близько 60 хв. Ці 
рекомендації ефективні за нормальної тем-
ператури довкілля 23 °С і відносної вологості 
повітря 50 %, а також при використанні пор-
тландцементу марки 400.

За інших умов і при використанні інших 
марок цементів терміни схоплювання мо-
жуть змінюватися.

Для приготування бетонів із підвищеним 
водонепроникненням слід змішати добавку 
Ceresit СС 92 із цементом у пропорції 1 : 50. 
Потім приготувати бетонну суміш із засто

суванням чистого заповнювача відповідної 
фракції з полідисперсною кривою розсіюван-
ня, наближеною до кривої В у ділянці між 
кривими А и С (рис. 41).

Наповнювач із потрібною кривою розсію-
вання беруть із дещо підвищеним вмістом 
дрібного піску фракції 0 – 0,25 мм (клас 
міцності В25). Мінімальний вміст цементу 
при максимальному зерні заповнювача 
32 мм має становити 350 кг на 1 м3 готового 
бетону, а при максимальному зерні 
16 мм — відповідно 400 кг. Консистенцію 
бетону обирають, виходячи з можливості 
віброущільнення.

Свіжий бетон слід захищати від надто 
швидкого висихання.

Застосування в бетоні добавки у кількості, 
яка перевищує рекомендовану, може приз-
вести до зниження характеристик міцності 
бетонів.

Таблиця 9. Технічні характеристики дрібнозернистих бетонів, отриманих на основі  
Ceresit CN 85 і Thomsit SE 93

Показник
Марка матеріалу

Ceresit CN 85 Thomsit SE 93
Витрата води на приготування 
розчинової суміші

8,0 – 12,0 л води на 25 кг 8,5 – 9,0 л води на 25 кг концентра-
ту і 100 – 125 кг заповнювача

Час використання розчинової 
суміші, хв

До 40 До 60

Температура основи, °С Від 5 до 30
Початок схоплювання розчинової 
суміші, хв:

30 60 – 120

Готовність для технічного пересу-
вання, год

3

Укладка покриттів, год Через 24
Міцність на стиск, МПа:

через 1 добу Більше ніж 12 6
через 3 доби Більше ніж 25 Більше ніж 34
через 28 діб Більше ніж 32 49

Міцність на вигин, МПа:
через 1 добу Більше ніж 2,5 4
через 3 доби Більше ніж 3 Більше ніж 7
через 28 діб Більше ніж 7 8

Витрата розчинової суміші,   
кг/м2 на 1 см товщини шару

Близько 3,7
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Стяжки підлоги потрібно укладати по 
підготовленій основі, вони призначені для її 
вирівнювання, укриття комунікацій, ство-
рення необхідних ухилів, розподілу наван-
тажень по менш міцним, розміщеним ниж-
че, елементам підлоги.

Найбільш поширені дефекти в основі під-
логи і способи її відновлення (бетон, цемент-
нопіщана стяжка, мозаїчні покриття) наве-
дені у табл. 10.

Для влаштування стяжок підлоги можна 
застосовувати суміші Ceresit CN 178, Ceresit 
СN 76 з додаванням піску і дрібнозернистого 
щебеню та Thomsit SL 85 (табл. 6). Стяжки 
можна влаштовувати по жорсткій основі (бе-
тон, цементнопіщаний розчин тощо), по 
роздільному прошарку (у тому числі гідроі-
золяційному), по теплозвукоізоляційному 
прошарку (у тому числі із цементнопіщано-

го розчину з добавкою Ceresit СО 85).
Технічні характеристики стяжок і розчи-

нових сумішей матеріалів Ceresit CN 178, 
Ceresit СN 76 і Thomsit SL 85 наведені у 
табл. 11.

Технологія влаштування стяжки включає:
 підготовку поверхні (жорсткої основи) 

під укладання шару Ceresit CN 76, Ceresit 
СN 178 чи Thomsit SL 85;
 влаштування напрямних для отриман-

ня горизонтальної поверхні (для Ceresit СN 
178);
 приготування розчинової суміші;
 укладку розчинової суміші.
Контроль якості робіт виконується від-

повідно до ДБН В.2.622–2001.
Підготовка поверхні полягає в очищенні 

основи від пилу, бруду, масляних плям та 
інших речовин, які негативно впливають на 

 
12. Технологія влаштування стяжок підлог

Рис. 41. Рекомендовані криві розсіювання

Капілярне водопоглинання отриманої бе-
тонної основи повинне не перевищувати 
0,5 кг/м2год1/2.

Орієнтовна витрата Сeresit CC 92 для 
приготування бетону становить 7 – 8 кг/м3.
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Таблиця 10. Дефекти в основі підлоги і способи відновлення її поверхні

Дефект Спосіб відновлення поверхні

Втрата міцності верхнім шаром основи Ослаблений шар необхідно видалити за допомогою ручного інстру-
менту (шкребки, металеві щітки тощо). На великих площах зняти 
верхній шар за допомогою фрезерувальної машини

Поверхня основи вкрита цементним 
«молочком»

Поверхню потрібно очистити за допомогою відповідних інструмен-
тів, пристроїв чи механізмів

Накопичення у процесі експлуатації в 
поверхневому шарі мозаїчних покрит-
тів пилу, бруду, кіптяви, масла тощо

Верхній шар основи на глибину 2 – 3 мм необхідно видалити за до-
помогою фрезерувальної машини

Раковини, виїмки, порожнини Поверхні основи слід очистити, заґрунтувати і обробити матеріала-
ми групи СN або СD або Thomsit RS 88

Неглибокі тріщини Тріщини потрібно розшити, очистити від пилу, заґрунтувати і за-
шпарувати Thomsit RS 88

Глибокі тріщини, що розділяють осно-
ву на окремі ділянки

У бетонній основі необхідно зробити перпендикулярні до тріщини 
надрізи 8 – 10 мм завширшки і 25 – 30 мм завглибшки; довжина 
надрізів має становити 100 – 150 мм, а відстань між ними — 
150 – 200 мм. Після цього утворення шви очистити, заповнити епок-
сидною масою (Thomsit R 755, Ceresit CF 41 + прожарений кварцо-
вий пісок) і вставити в них металеві стрижні, доцільніше з рифле-
ною поверхнею, і знову заповнити шви епоксидною масою

Жирні плями Механічним способом зняти шар, просякнутий жиром, на всю гли-
бину просочення

Бітумні вкраплення Поверхню основи очистити механічним способом, у разі потреби — 
видалити вкраплення за допомогою уайтспіриту, сольвенту тощо

Таблиця 11. Технічні характеристики стяжок і розчинових сумішей матеріалів Ceresit і Thomsit

Показник Ceresit CN 178 Thomsit SL 85 Ceresit СN 76
(із заповнювачем)

Витрата води на приготу-
вання розчинової суміші

Пластична консистен-
ція — 2,75 л на 25 кг

Рухома консистенція — 
3,25 – 3,50 л на 25 кг

6 л води на 25 кг 3,75 – 4 л води на 25 кг 
СN 76 і 12,5 кг заповню-

вача

Час використання розчи-
нової суміші, хв

40 До 35 До 20

Температура основи, °С Від 5 до 30
Початок схоплювання роз-
чинової суміші, хв

40 30 – 80 20

Готовність для технологіч-
ного пересування, год

8 2 3

Укладання покриттів Через 72 год Через 24 год Стяжка як фінішне пок-
риття: через 7 діб

Міцність на стиск, МПа:
через 1 добу Більше ніж 7 18 – 20 Більше ніж 8
через 3 доби Більше ніж 25 – 30
через 7 діб Більше ніж 10 28 – 32 —
через 28 діб Більше ніж 25 38 – 42 Більше ніж 35 – 40

Міцність на вигин, МПа:
через 1 добу Більше ніж 2,0 5 – 6,5 Більше ніж 2,3
через 3 доби — — Більше ніж 3,4
через 7 діб Більше ніж 3,0 7,5 – 9 —
через 28 діб Більше ніж 4,5 11 – 13,5 Більше ніж 6,8

Витрата розчинової суміші Близько 2,0 кг/м2 на 1 мм 
товщини шару

Близько 1,4 – 1,5 кг/м2 на 
1 мм товщини шару

Близько 14 кг/м2 
СN 76 на 10 мм товщини 

шару з заповнювачем
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адгезію суміші до поверхні основи, а також 
нанесенні адгезійного шару Ceresit CN 178 + 
+ CC 81 (4 – 6 %) при товщині шару стяжки 
Ceresit CN 178 до 40 мм.

При використанні Ceresit СN 76 на основі 
обов’язкове влаштування адгезійного шару 
незалежно від товщини стяжки.

Залежно від щільності основи та її стану 
замість адгезійного шару можна застосовувати 
ґрунтовку Ceresit CT 17. Під стяжку Thomsit 
SL 85 застосовують ґрунтовку Thomsit R  777.

Якщо товщина стяжки Ceresit CN 178 
становить 40 мм і більше, підготовка поверх-
ні полягає в очищенні її від пилу, бруду, 
сміття та інших речовин і зволоженні.

Для отримання горизонтальної поверхні 
потрібно на поверхні основи влаштувати на-
прямні смуги, що забезпечує утворення необ-
хідної товщини стяжки. Напрямні смуги мож-

на виготовити з Ceresit CN 83 до початку 
вкладання розчинової суміші, згодом їх зали-
шають у шарі стяжки. Для цього також мо-
жуть бути застосовані металеві Тподібні про-
філі, наклеєні на Ceresit СХ 5, які також зали-
шають усередині шару стяжки, де вони додат-
ково виконують функції деформаційних швів.

Приготування розчинових сумішей поля-
гає в їх перемішуванні з певною кількістю 
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води у чистому посуді за допомогою низько-
обертового електродриля зі спеціальною на-
садкою чи розчинозмішувачем.

Перемішування здійснюють до отриман-
ня однорідної маси суміші, потім розчинову 
суміш витримують 5 хв (для Ceresit СN 76 — 
3 хв) і знову перемішують упродовж 1 – 2 хв.

При використанні Ceresit СN 76 до сухої 
суміші додають заповнювач фракцією до 
8 мм в пропорції 2 частини Ceresit СN 76 і 
одна частина заповнювача.

Приготовану розчинову суміш із Ceresit 
СN 178 укладають на підготовлену основу, 
ущільнюють і розрівнюють за допомогою ме-
талевої терки.

Для отримання шорсткуватої поверхні 
шар Ceresit CN 178 через 8 год після укла-
дання затирають пінополістирольним напів-
терком.

Для укладання Ceresit CN 178 не потріб-
ні спеціальні інструменти — розчинова 
суміш легко розтікається і вирівнюється за 
допомогою терки чи гладилки.

Приготовлену розчинову суміш із Ceresit 
СN 76 і заповнювач укладають на підготов-
лену основу і розподіляють по поверхні за 
допомогою гумової мірної планки і шпателя.

Розчинову суміш, приготовану з Thomsit 
SL 85, виливають на підготовлену основу і 

розподіляють по поверхні тими самими інст
рументами.

13. Технологія влаштування прошарків із застосуванням 
самовирівнювальних матеріалів

Правильно підготовлена поверхня основи 
під укладання наступних шарів підлоги є 
одним із визначальних параметрів її надій-
ної і довговічною роботи.

При влаштуванні прошарків підлоги з 
полімерцементних складів бетонні чи це-
ментнопіщані основи повинні відповідати 

параметрам, наведеним у табл. 12.
Усунення дефектів основи при влашту-

ванні прошарків потрібно виконувати згідно 
з табл. 10.

При застосуванні самовирівнювальних 
сумішей для улаштування прошарків попе-
редньо слід здійснити такі заходи:
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 визначити міцність на стиск основи 
(стяжки) неруйнівними методами, напри-
клад молотком Шмідта;
 при використанні лабораторного устатку-

вання вирубати зі стяжки зразки, з яких ви-
готовляють кубики встановлених розмірів;

 
Таблиця 12. Вимоги й основні характеристи-
ки основи для влаштування прошарків  
із різних марок матеріалу

Показник
Ceresit CN 

69; 
Thomsit 
DD, DG

Ceresit CN 
72; 

Thomsit 
DX

Ceresit CN 
76

Міцність на 
стиск, МПа, не 

менш як 20 25 30
Міцність по-
верхневого 

шару на від-
рив, МПа, не 

менш як 1,0 1,0 1,5
Термін витри-
мування осно-

ви, діб, не 
менш як:
бетонних 180 180 180
цементно
піщаних 28 28 28

Вологість,
%, не більше 

ніж 4 4 4

 визначити ступінь відхилення від гори-
зонтальної поверхні;
 вибрати матеріал для влаштування 

прошарку, що відповідає матеріалу, який 
буде застосований для влаштування покрит-
тя (табл. 13).

Підготовку основи під укладання самови-
рівнювальних сумішей виконують так.

Якщо основа гладенька, перед укладан-
ням самовирівнювальної суміші їй потрібно 
надати шорсткості, а за наявності на поверхні 
цементного молочка його потрібно видалити.

Для цього використовують різноманітні 
інструменти, пристрої чи механізми, най-
частіше наждаковий папір або шліфувальну 
машину.

Найбільш ефективним методом віднов-
лення основ із слабким верхнім шаром (при 
пересиханні бетонної основи чи цементно
піщаної стяжки), а також основ із мозаїчних 
покриттів є видалення верхнього шару за 
допомогою фрезерувальної машини.

Системно нарізані шви в старих мозаїч-
них покриттях дублюються в шарі з самови-
рівнювальних сумішей на площі 20 – 30 м2. 
Якщо шви влаштовані безсистемно і немож-

Визначення горизонтальності основи

Визначення міцності стяжки
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Таблиця 13. Марки самовирівнювальних сумішей і галузі їх застосування

Марка суміші Товщина 
шару, мм

Міцність 
стяжки 

(основи), 
МПа, не 
менш як

Покриття,
які можуть укладатися по 

прошарку
Час, через який укладають  

покриття

Ceresit CN 69 3 – 15 15 Керамічна плитка, ліноле-
ум, ковролін

Через 48 год

Ламінат Клеї на водяній основі —  
через 72 год

Плитки ПВХ Клеї на органічній основі —  
через 7 діб

Технологічне пересування  
через 8 год

Ceresit CN 72 2 – 10 20 Фарбування спеціальними 
фарбами, СF 33, СF 34

Через 7 діб

Паркет «

Ламінат, лінолеум, ков-
ролін

Через 48 год

Технологічне пересування через 
3 год

Thomsit DD 0,5 – 5 15 Керамічна плитка, ліноле-
ум, ковролін, ламінат тощо, 
крім паркету

Через 24 год при товщині шару до 
3 мм; через 48 год при товщині 

шару понад 3 мм
Технологічне пересування  

через 3 год

Thomsit DХ 0,5 – 10 25 Керамічна плитка, ліноле-
ум, ковролін, ламінат

Через 24 год

Паркет Через 72 год

Фарбування «

Технологічне пересування  
через 3 год

Thomsit DG 3 – 30 20
Ангідри
тові стяж-

ки

Керамічна плитка, ліноле-
ум, ковролін, ламінат та 
ін., крім паркету

Шар під будьяке покриття
3 – 5 мм через 24 год
5 – 10 мм — 48 год
10 – 30 мм — 7 діб

Thomsit FA 97 3 – 15 30 Керамічна плитка, ліноле-
ум, ковролін, ламінат

Через 24 год

Паркет Через 72 год

Фарбування «

Технологічне пересування  
через 3 год

Thomsit SL 85 0,5 – 50 30 Керамічна плитка, ліноле-
ум, ковролін, ламінат

Через 24 год

Паркет Через 72 год

Фарбування «

Технологічне пересування  
через 3 год
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ливо здійснити їх дублювання в прошарку, 
слід зберегти кількість швів, що обмежує 
площу покриття в межах 20 – 30 м2, і відтво-
рити ці шви у вирівнювальному шарі. 
Стосовно решти швів поверхню покриття 
біля стиків на відстані не менш як 100 мм з 
кожного боку потрібно обробити концентро-
ваною ґрунтовкою Thomsit R 777.

Ділянки поверхні стяжки (основи) з дуже 
низькою міцністю, забруднені мастиками, 
які містять бітум, слід видалити за допомогою 
зубила, а потім зашпарувати швидкотвердну-
чими сумішами Ceresit CN 83 або Thomsit 
RS 88. Поверхня таких місць очищається від 
пилу, обробляється ґрунтовкою Ceresit СТ 17 
і вирівнюється зазначеними сумішами через 
4 год після нанесення ґрунтовки.

«Активні» тріщини, характерні для стяжок, 
укладених по прошарку утеплювача, гідроізо-
ляції чи роздільному прошарку, ремонтуються 

з використанням епоксидовмісних мастик 
(якщо неможлива повна заміна старої стяжки). 
Тріщину необхідно розшити на глибину 
15 – 20 мм, влаштувати надрізи довжиною що-
найменше 150 мм і шириною не менш як 5 мм 
в напрямку, перпендикулярному до тріщини, 
на глибину, що дорівнює глибині тріщини.

Після цього тріщини і надрізи очищають-
ся від пилу й заповнюються композицією 
Ceresit СD 32, Thomsit R 726. Особливу ува-
гу слід звернути на вологість основи: вона не 
повинна перевищувати 2 %. Перпендикуляр
ні надрізи повинні підсилюватися армату-
рою чи дротом діаметром щонайменше 3 мм. 
До затвердіння композиції на її поверхню 
наноситься шар чистого прожареного піску, 
що згодом забезпечує підвищення адгезії 
прошарку й епоксидної поверхні.

«Неактивні» і незначні тріщини до 2 мм 
розшивають, обробляють ґрунтовкою Ceresit 
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CT 17 і через 4 год зашпаровують розчино-
вою сумішшю Thomsit RS 88 або іншими ма-
теріалами із групи Ceresit CN або Thomsit.

Завершальною технологічною операцією 
під укладання самовирівнювальних сумішей 
є нанесення шару ґрунтовки на всю поверхню 
основи. Вибір ґрунтовки залежить від харак-
теристик міцності матеріалу основи та сумі-
шей, які будуть застосовані (табл. 14).

Контроль якості робіт виконується від-
повідно до ДБН В.2.622–2001.

Нанесення ґрунтовки здійснюється за до-
помогою щіток. Ґрунтовка після збовтування 
і перемішування виливається на основу і ре-

тельно втирається в її поверхню. Чим більше 
глибина просочування ґрунтовки в міне-
ральні основи, тим вища ефективність дано-
го технологічного процесу.

 
Таблиця 14. Ґрунтовки для підготовки основ під укладання самовирівнювальних сумішей

Марка самовирівнювальної 
суміші для влаштування 

прошарку
Характеристики міцності 

та матеріал основи Марка ґрунтовки Час висихання ґрунтов-
ки, год

Ceresit CN 69, 
CN 72 Thomsit DD

Бетонні, цементнопіщані 
основи з міцністю на 
стиск від 15 до 30 МПа

Ceresit CT 17 4

Thomsit DX, SL 85,
FA 97

Бетонні, цементнопіщані 
основи з міцністю на 
стиск від 25 до 35 МПа

Thomsit R 777 1 — для цементнопіща-
них основ,

не менше 24 — для бе-
тонних основ

Thomsit DG Ангідритові основи з міц-
ністю на стиск від 20 МПа

Thomsit R 766,
R 777

Близько 6

Thomsit DX Дуже щільні і гладенькі 
основи з міцністю на 
стиск від 30 МПа, у тому 
числі асфальтобетонні

Thomsit R 766 Те саме

Thomsit FA 97 Дерев’яні дошки, ДСП, 
ангідритові стяжки

Ceresit CN 94
Thomsit R 766

Не менш як 24
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Після засихання ґрунтовки необхідно пе-
ревірити водонепроникність ґрунту та су-
цільність шару. Для цього на заґрунтовану 
поверхню у різних місцях виливається не-
значна кількість води, після чого візуально 
визначаються зміни, що внаслідок цього від-
булися. Якщо вода просочується в основу, 
потрібно нанести другий шар ґрунтовки. 
Особливої уваги у цьому процесі вимагають 
ангідритові основи.

Завершальною стадією підготовки перед 
нанесенням самовирівнювальних сумішей є 
встановлення маяків. Перед установкою ма-
яків здійснюють нівелювання поверхні, виз-

начають відхилення стяжки від горизонталі 
і, виходячи з отриманих даних, на відстані 
1,5 – 2 м один від одного встановлюють мая-
ки відповідної висоти.

 
 

14. Технологія влаштування покриттів підлог
14.1. Улаштування покриттів із полімерцементних сумішей

Для покриття підлоги застосовують 
суміші Ceresit CN 72, CN 76, Thomsit DX, 
SL 85.

Ceresit CN 72 і Thomsit DX використову-
ють при влаштуванні підлог, які підлягають 
впливу помірних механічних навантажень і 
експлуатуються у звичайних умовах.

Thomsit SL 85 має більш високі технічні 
характеристики і може бути застосований 
під покриття, на яке діють значні наванта-
ження (крім впливу транспорту на гусенич-
ному ходу і гострокутних механізмів) і яке 
експлуатується у звичайних умовах.

Ceresit CN 76 — високоміцне покриття для 
промислових підлог. Галузь його застосуван-
ня аналогічна Thomsit SL 85, але його гідро-
захисні властивості дають змогу використову-
вати матеріал у приміщеннях із періодичним 
зволоженням, а також зовні будівель.

Технологічна послідовність нанесення 
полімерцементних покриттів включає такі 
етапи:
 приготування розчинової суміші;
 укладання суміші на поверхню основи;
 розподіл суміші по поверхні;
 деаерацію розчинової суміші.
Розчинову суміш із полімерцементних 

композицій готують безпосередньо перед за-
стосуванням.

Для цього використовують низькообертові 
дрилі та чистий посуд, у який заливають 
потрібну кількість води, у яку й засипають 
суміш.

Кількість води для кожної марки суміші, 
тривалість перемішування і життєздатність 
розчинової суміші наведені в табл. 15.

Контроль якості робіт виконується від-
повідно до ДБН В.2.622–2001.
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Готову розчинову суміш виливають на по-
верхню підлоги, починаючи з найвіддалені-
шого від дверей кута, і рівномірно розподіля-
ють по поверхні за допомогою довгого метале-
вого напівтерка чи раклі. При цьому необхід-
но використовувати кілька містких посудин, 
що дає змогу прискорити процес й уникнути 
помітних границь між ділянками підлоги.

Час між укладанням порцій розчинової 
суміші на повинен перевищувати часу жит-
тєздатності її робочого складу (див. табл. 15).

Після укладання та розподілу розчинової 
суміші по поверхні підлоги здійснюють деае-
рацію суміші за допомогою голчастого вали-

ка, що дає змогу вивести зі структури за-
лишки повітря, уникнути границі між шара-
ми й отримати гладеньку поверхню.

Таблиця 15. Кількість води, тривалість перемішування і життєздатність розчинової суміші для 
окремих марок суміші

Марка суміші Кількість води
на 25 кг сухої суміші, л Тривалість перемішування

Ceresit CN 72 6 До однорідного стану 3 – 5 хв, потім 
суміш витримують 3 хв, після чого 
знову перемішують упродовж 1 хв

25 3

Thomsit DX 6,5 До однорідного стану 3 – 5 хв, потім 
суміш витримують 3 хв, після чого 
знову перемішують упродовж 1 хв

30 3

Thomsit SL 85 6 Те саме 20 2
Ceresit CN 76 4,25  для текучої консис-

тенції (товщина шару до 
15 мм)

3,75 – 4  (товщина шару 
від 15 до 50 мм)

До однорідної стану 3 – 5 хв, потім 
суміш витримують 3 хв, після чого 
знову перемішують упродовж 1 хв

20 3
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Усі роботи з улаштування підлог із зміц-
неним верхнім шаром проводяться за нор-
мальної температури довкілля 5 – 30 °С.

Технологічний цикл виконання таких 
робіт включає:
 розробку конструкції підлоги залежно 

від її призначення, умов експлуатації, очіку-
ваної інтенсивності впливу механічних на-
вантажень;
 підготовку поверхні будівельних конс-

трукцій для влаштування підлоги;
 встановлення реперів, що регламенту-

ють необхідну товщину покриття (з ураху-
ванням проектного ухилу підлоги);
 укладання бетонної суміші на поверхню 

основи;
 підготовку поверхні укладеної бетонної 

суміші перед застосуванням зміцнювача 
Ceresit CF 56 (Ceresit CF 56Е);
 розподіл зміцнюючої присипки поверх-

нею підлоги;
 затирання поверхні підлоги відповідни-

ми механізмами;
 обробку спеціальними пропитками (ла-

ками) поверхні підлоги (в разі потреби);
 улаштування деформаційних швів (в 

разі потреби);
 контроль якості.
Товщину бетонного шару розраховують 

залежно від діючого на підлогу навантажен-
ня, стану основи підлоги, матеріалів, які за-
стосовують, і властивостей ґрунту (якщо ук-
ладання підлоги здійснюється по ґрунту).

Бетонний підстильний шар (основа):
 у житлових і громадських приміщеннях 

має становити не менш як 80 мм завтовшки, 
а міцність на стиск бетону дорівнювати не 

менш як 25 МПа; при цьому застосовується 
бетон класу В20 (М250) з рухливістю 
П3 – П4;
 у виробничих приміщеннях (у тому чис-

лі паркінги для автотранспорту) — не менш 
як 100 мм, а міцність на стиск бетону — не 
менш як 35 МПа; застосовується бетон класу 
В25 (М350) з рухливістю П3 – П4.

Матеріали, які застосовуються для вла-
штування підлог зі зміцненим верхнім ша-
ром, та їхні властивості наведено в табл. 16.

Залежно від запроектованої конструкції 
підлоги допускається застосування інших 
матеріалів для гідроізоляції, ущільнення 
ґрунту, теплоізоляції тощо.

Підготовка поверхні основи передбачає 
видалення відшарованих ділянок існуючої 
основи та відновлення руйнацій матеріала-
ми Ceresit і Thomsit (CN 178, CD 22, RS 88).

На наступному етапі монтується арму-
вальна металева сітка з чарункою 
200×200 мм (150×150 мм) з діаметром прута 
10 – 12 мм. Закладні деталі і вироби (люки 
та ін.) додатково зміцнюють армувальною 
сіткою ВрІ ∅5, яку розміщують усередині бе-
тонного шару.

З метою запобігання швидкому відход-
женню води з розчинової суміші в існуючу 
основу бетонну суміш рекомендується вкла-
дати по роздільному прошарку з поліетиле-
нової плівки.

Укладену бетонну суміш потрібно вирів-
няти, а її надлишки видалити спеціальною 
рейкою за два рази, переміщуючи їх у пер-
пендикулярному до рейки напрямку. 
Довжина рейки має бути не меншою за про-
міжки між маяками. Після цього бетонну 

14.2. Улаштування бетонної підлоги з верхнім шаром, зміцненим матеріалом 
Ceresit CF 56 (Ceresit CF 56E)
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суміш ущільнюють віброрейкою у два прохо-
ди також у перпендикулярному напрямку.

Впродовж наступних чотирьох годин 
(орієнтовно) ділянка, що обробляється, по-
винна перебувати під наглядом виконавця 
робіт. За нормальних кліматичних умов дов-
кілля (температура 18 – 20 °C, вологість — 
60 %) відбудеться схоплювання верхнього 
шару. Після схоплення на ньому має зали-
шатися відбиток ноги не більш як 3 – 6 мм 
завглибшки. Саме тоді необхідно обробити 

поверхню затирними машинами з дисковим 
робочим органом ∅800 мм, 1200 мм до утво-
рення на поверхні цементного рівномірного 
шару.

Робочий, який виконує цю операцію, по-
винен переміщуватися в такий спосіб, щоб 
затирати власні сліди на поверхні.

Під час виконання цієї операції на поверх
ні може з’явитися надлишок води, що має 
бути видалена за допомогою дерев’яного 
шкребка. Інакше це може негативно впли-

Таблиця 16. Матеріали, які застосовуються для влаштування підлог із зміцненим верхнім шаром

Марка матеріалу Призначення Властивості бетонної суміші
Бетонна суміш 
класів В20 (М250), 
В25 (М350), П3 – П4

Для влаштування бетонного 
шару підлоги всередині та 
зовні будівель (товщина 
шару від 50 до 150 мм) по бе-
тонній основі або по ґрунту, 
ущільненому щебенем чи 
гравієм на глибину не менш 
як 40 мм

Склад: бетонна суміш заводського приготування з 
фракцією наповнювача 5 – 20 мм (5 – 10 мм — 
25 – 40 %, 10 – 20 мм — 60 – 75 %) по ДСТУ Б В.2.743–
96, ДСТУ Б В.2.796–2000
Витрата бетонної суміші В20: 360 кг/м2 при товщині 
шару 150 мм
Витрата бетонної суміші В25: 135 кг/м2 при товщині 
шару 50 мм

Зміцнювальна при-
сипка
Ceresit CF 56

Для підвищення зносостій-
кості й зміцнення поверхне-
вого шару

Склад: готова до застосування промислова порошко-
подібна в’яжуча речовина
Колір: різний
Щільність: 1,71 кг/дм3
Міцність на стиск: більш ніж 65 МПа
Міцність на вигин: 7 МПа
Стійкість до стирання:
для забезпечення стирання не більш як 0,2 г/см2 
(ДСТУ ПБ В.2.7126–2006) необхідно використовувати 
3 – 5 кг зміцнювальної суміші на 1 м2 поверхні підлоги

Зміцнювальна при-
сипка Ceresit CF 56E

Для підвищення зносостій-
кості й зміцнення поверхне-
вого шару

Склад: готова до застосування суха суміш цементу, 
фракціонованого корунду, полімерних добавок та піг-
менту
Колір: різний (за замовленням)
Щільність: 1,71 кг/дм3
Міцність на стиск: більш ніж 70 МПа
Міцність на вигин: 9 МПа
Стійкість до стирання:
для забезпечення стирання не більш як 0,15 г/см2 
(ДСТУ ПБ В.2.7126–2006) необхідно використовувати 
4,5 – 6 кг зміцнювальної суміші на 1 м2 поверхні підло-
ги

Смуга з пінополісти-
ролу

Для влаштування деформа-
ційних швів і примикань

Щільність не менш як 15 кг/м3, товщина смуги 
5 – 10 мм
Витрата 0,2 м2 на 1 м шва

Герметик поліурета-
новий

Для герметизації деформа-
ційних швів

Адгезія: 
до бетону не менше 1,5 МПа 
до металу не менше 1,7 МПа
Час схоплювання 6 – 8 год
Температура нанесення 10 – 60 °С
Витрата: 1,5 кг на 1 дм3 об’єму деформаційного шва

Металева сітка Для армування бетонного 
шару

Чарунка 200×200 мм
Діаметр арматури 10 – 12 мм

Поліетиленова плів-
ка

Для влаштування роздільно-
го шару
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нути на якість поверхні підлоги (виникнен-
ня павутиноподібних тріщин тощо).

Після виконання зазначених операцій слід 
присипати поверхню підлоги сумішшю Ceresit 
CF 56. Зазвичай це здійснюють уручну, ос-
кільки машини, які застосовують для цього, 
можуть залишати на ній сліди від коліс.

Робочий, який виконує цю операцію, пе-
реміщується з краю вглиб ділянки, розсипа-
ючи суміш перед собою. У суху спекотну по-
году Ceresit CF 56 розсипають за один при-
йом з витратою 3 – 6 кг/м2 (залежно від не-
обхідної міцності поверхні підлоги). За вог-
ких і прохолодних погодних умов цей процес 
може виконуватися у 2 прийоми (3 кг/м2 — 
перший шар і 2 кг/м2 — другий).

Завершення процесу просочування зміц-
нювача вологою поверхневого шару визна-
чають візуально за зміною кольору поверхні 
(вона стає темнішою).

Наступним етапом є обробка поверхні 
затирними машинами з дисковим робочим 
органом ∅900 мм, 1200 мм. Перед початком 
машинного затирання необхідно вручну 
дерев’яними терками затерти поверхню у ді-
лянках внутрішніх кутів і на 15 мм вздовж 
стіни. Час від зволоження зміцнювача (змі-
ни кольору) до початку затирання на пови-
нен перевищувати 20 хв у літній період, 
40 – 60 хв — в осінньозимовий.

Якщо посипання зміцнювача виконують у 
два шари, то весь процес затирання також ви-
конують двічі, тобто окремо по кожному шару.

Через 30 хв повторюють прохід затираль-
ної машини для усунення можливих рако-
вин і надання максимальної рівності повер-
хні. Проміжок часу від першого посипання 
зміцнююча до останнього проходу затираль-
ної машини на повинен перевищувати 3 год. 

Через 30 хв обробляють поверхню лопатеви-
ми затиральними машинами («вертоліт»).

Робітник переміщує машину за собою, за-
тираючи власні сліди. Через 30 хв після цьо-
го виконується другий прохід затиральної 
машини з «вертольотом». При другому про-
ході переміщатися потрібно повільніше, ніж 
при першому. Після закінчення цього етапу 
поверхня підлоги мусить бути абсолютно 
рівною і мати рівномірний колір.

Ділянки біля внутрішніх кутів і на 15 мм 
уздовж стіни також обробляють уручну пе-
ред застосуванням лопатевих машин на ос-
новних площах.

Щойно вкладену підлогу накривають 
поліетиленовою плівкою з метою запобіган-
ня передчасному її пересиханню та потрап-
лянню на неї будівельного сміття.

Через 7 – 8 год в разі потреби підлогу 
вкривають захисним лаком. Робітник, пере-
міщуючись назад, щіткою або валиком нано-
сить лак із розрахунку 150 г/м2. За вологих 
та холодних погодних умов час нанесення 
лаку може збільшитися вдвічі.

Наступного дня кромки ділянки рівно об-
різають. При великих обсягах робіт ділянки, 
що обробляються в одну зміну, влаштову-
ються в шаховому порядку.

Через 2 – 3 доби (за нормальних умов) 
нарізають деформаційні шви (карти по 
60 – 80 м2). Глибина шва становить 1/3 тов-
щини підлоги, ширина — 3,5 – 4,2 мм. Запов
нюють шов гумовою вкладкою Тподібної 
форми (10 – 12 мм заввишки) або поліурета-
новим герметиком на 28у добу.

Уздовж стіни деформаційний шов не вла-
штовують, оскільки підлога від стіни «відрі-
зується» пінополістирольною вкладкою 
(10 мм завширшки).
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Найчастіше при влаштуванні покриттів 
підлог використовують матеріали на основі 
епоксидних і поліуретанових полімерів.

Покриття на їхній основі мають високу 
міцність, стійкі до стирання та утворення 
тріщин, мають високу адгезію до основи, не 
створюють пилу, легко піддаються приби-
ранню і водночас можуть сприймати без на-
слідків значні механічні навантаження і аг-
ресивний вплив кислот, лугів тощо.

Улаштування покриттів із епоксид-
них композицій. Технологічна послідов-
ність улаштування епоксидних покриттів 
із використанням двокомпонентної епоксид-
ної композиції Ceresit CF 35 передбачає:
 визначення оптимальної товщини епок-

сидного покриття і пропорцій його змішу-
вання з кварцовим піском залежно від ін-
тенсивності впливу механічних наванта-
жень, впливу агресивного середовища та ін-
ших рідин, запроектованих умов експлуата-
ції і функціонального призначення підлоги;
 підготовку основи і ґрунтування;
 приготування робочого складу (змішу-

вання компонентів) покриття;
 нанесення робочого складу покриття на 

поверхню підлоги.
Основне призначення: влаштування пок-

риттів підлог, які експлуатуються в умовах 
впливу слабких та помірних навантажень, а 
також хімічно стійких покриттів.

Може застосовуватися для виготовлення 
тонкошарових (від 0,5 до 1,2 мм) і товстошаро-
вих (до 20 мм при додатковому введенні піску) 
покриттів, а також нековзких покриттів.

Ceresit CF 35 застосовують для виготов-
лення покриттів на бетонних основах (клас 

не нижче В 25, вік не менш як 3 місяці), на 
цементнопіщаних стяжках (міцність на 
стиск не менш як 30 МПа, вік щонайменше 
28 діб), а також на полімерцементних вирів-
нювальних шарах і епоксидних покриттях 
(із відповідною міцністю).

Основу (вологістю не більше 4 % за ма-
сою) слід попередньо обробити двокомпонен-
тною епоксидною ґрунтовкою Ceresit CF 41. 
Покриття Ceresit CF 35 наносять на неза-
тверділу заґрунтовану поверхню. При три-
валій перерві у роботі ґрунтовку притрушу-
ють промитим і прожареним кварцовим піс-
ком із розміром зерна 0,1 – 0,4 мм. Після за-
твердіння ґрунтовки пісок, який до неї не 
прилип, потрібно видалити.

Компоненти Ceresit CF 35 змішують у 
співвідношенні 4 : 1 (компонент А : компо-
нент Б) і перемішують міксером або дрилем 
з насадкою (швидкість обертання приблизно 
400 об/хв). При товщині шару покриття від 
1,2 до 20 мм у змішану композицію додатко-
во вводять промитий і прожарений кварцо-
вий пісок.

Характеристики застосування Ceresit 
CF 35 наведено у табл. 17.

Зазначені роботи слід виконувати за тем-
ператури повітря і основи від 10 до 30 °С.

При температурі понад 12 °С композицію 
необхідно використати відразу після перемі-
шування або розлити по менших посудинах, 
щоб уникнути розігрівання суміші від тепла, 
яке виділяється внаслідок реакції.

При температурі, нижчій за 12 °С, компо-
зицію слід після перемішування витримати в 
посудині впродовж 10 хв з метою попереднього 
розігрівання та прискорення її затвердіння.

14.3. Улаштування покриттів із полімерних композицій
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Щойно нанесений шар покриття потрібно 
прокатати голчастим валиком для видален-
ня з нього повітряних бульбашок.

Для виготовлення нековзкого покриття 
щойно нанесений шар композиції обсипають 
промитим і прожареним кварцовим піском, 
карборундом чи електрокорундом. Після за-
твердіння покриття видаляють незакріплені 
частинки й через 1 – 2 дні наносять другий 
тонкий шар Ceresit CF 35, що підвищує зно-
состійкість покриття, не знижуючи його про-
тиковзких властивостей.

Час використання такої композиції зале-
жить від температури повітря і основи:
Температура, °С +30 +20 +10
Час використання, хв 20 40 80

Технологія влаштування покриття під-
логи з використанням епоксидних матеріа-
лів Ceresit CF 94 i Ceresit CF 98 має певні 
особливості.

Підготовлену основу з вологістю не більш 
ніж 5 % заздалегідь обробляють епоксидною 
ґрунтовкою Ceresit CF 87 і присипають су-
хим кварцовим піском.

Ceresit CF 94 і Ceresit CF 98 постачають у 
трьох окремих банках. Отверджувач (В) пов-
ністю виливають у банку з основним компо-
нентом (А). Змішування двох компонентів 
можна проводити за допомогою електрично-

го міксера. Після отримання однорідної маси 
до суміші додають кварцовий пісок (С) і ре-
тельно перемішують. Матеріал наносять за 
допомогою зубчастого шпателя. Після нане-
сення покриття на основу його потрібно об-
робити голчастим валиком для видалення 
повітряних бульбашок і ретельнішого вирів-
нювання.

Оброблену поверхню потрібно захищати 
від потрапляння води не менш ніж 8 – 10 
год. Якщо планується наносити кілька шарів 
матеріалу, між нанесенням шарів витриму-
ють час 6 – 24 год. У разі, якщо технологічна 
перерва перевищила 24 год, поверхні нада-
ють шорсткості зачищенням наждачним па-
пером або абразивною губкою.

Таблиця 18.Технічні характеристики епок-
сидних матеріалів Ceresit CF 94 і Ceresit 
CF 98

Технічна характеристика Ceresit 
CF 94

Ceresit 
CF 98

Колір Основні 
кольори 

RAL

Основні 
кольори 

RAL
Життєздатність, хв 35 (±5) 35 (±5)
Витрата, кг/м2 на 1 мм 
шару 1,85 1,85
Твердість (за Шором D) 80 (±5) 80 (±5)
Міцність на стиск, МПа 52 – 55 40 – 45
Міцність на розрив, МПа 18 – 20 15 – 20
Міцність на вигин, МПа 24 – 26 10 – 12
Видовження, % 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0
Зносостійкість, Табер 35 30

Таблиця 17. Характеристики застосування Ceresit CF 35

Спосіб застосування
Товщина 

шару нане-
сення, мм

Пропорції 
Ceresit CF 

35 до кварцо-
вого піску

Міцність на 
стиск, МПа

Міцність на 
вигин,
МПа

Модуль елас-
тичності, 

МПа

Витрата на 
товщину 

шару 1 мм, 
кг/м2

Самовирівнювальне 
тонкошарове пок-
риття

0,5 – 1,2 Без піску Близько 60 Близько 40 Близько
1600

Близько 1,4

Те саме
1,2 – 3 1 : 1, фракція 

піску 0,1–
0,4 мм

Близько 60 Близько 30 Близько
5000

Близько 0,9

Лите покриття 3 – 7 1 : 2, фракція 
піску 0,1 – 

1 мм

Близько 65 Близько 30 Близько
5300

Близько 0,7
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Улаштування поліуретанових пок-
риттів підлоги. Поліуретанові покриття 
призначені для підлог у промислових (ви-
робничі, складські і допоміжні приміщення) 
і цивільних (виставкові зали, офіси, торго-
вельні центри, ресторани тощо) будівлях.

Такі покриття можна наносити на бетон-
ні, полімерцементні, цементнопіщані осно-
ви, а також основи зі штучного і природного 
каменю. Експлуатуються ці покриття за 
умов помірної та значної інтенсивності ме-
ханічних навантажень.

Основа під укладання поліуретанових 
покриттів має відповідати таким вимогам:
 міцність на стиск — не менш як 

25 МПа;
 когезійна міцність поверхневого шару — 

не менш як 1 МПа;
 вологість — не більше ніж 5 %;
 на поверхні й у структурі матеріалу ос-

нови не повинно міститися речовин, здатних 
знизити адгезію покриття (жир, бітум, мас-
ла, віск тощо);
 поверхня основи має бути чистою.
Умови застосування поліуретанового 

покриття Ceresit. Поліуретанове покриття 
Ceresit CF 91 та Ceresit CF 92 постачають у 
вигляді двох компонентів, кожен в окремій 
посудині. Компоненти перед застосуванням 

змішують у співвідношенні мас 4 : 1 (основ-
ний: затверджувач) за допомогою електро-
міксера. Отриману після змішування суміш 
наносять на поверхню шпателем.

Для видалення з шару поліуретанового 
покриття повітряних бульбашок його потріб-
но прокатати голчастим валиком. Для цього 
робітник повинен використовувати взуття зі 
спеціальними шипами, що дає йому мож-
ливість пересуватися по щойно укладеній 
суміші. Поверхню щойно укладеного покрит-
тя необхідно захищати від дії води впродовж 
8 – 10 год.

Витрата матеріалу становить близько 
1,38 кг на 1 мм товщини шару покриття.

У якості завершального покриття можна 
застосовувати поліуретанові двокомпонентні 
матеріали (фарби) Ceresit CF 95, CF 96. 
Витрата — 0,6 кг/м2.
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Розпочинати виконання робіт із улашту-
вання елементів підлог дозволяється лише 
за наявності затвердженого проекту провад-
ження робіт (ППР). В окремих випадках 
(для об’єктів із малими обсягами робіт) ППР 
може бути замінений технологічною картою 
після прив’язки її до цього об’єкта.

На початок робіт робітники та інженерно
технічні працівники повинні бути ознайом-
лені з ППР або з технологічною картою.

На території будівельного об’єкта до по-
чатку робіт із влаштування елементів підло-
ги визначають небезпечні зони, а також 
проходи для людей.

На початок робіт необхідно:
 визначити на будівельному майданчику 

місце складування і зберігання матеріалів, 
устаткування й інструментів;
 забезпечити будівельний об’єкт питною 

й технологічної водою, а також засобами для 
надання першої медичної допомоги;
 обладнати місця відпочинку робітни-

ків;

 забезпечити всіх робітників засобами ін-
дивідуального захисту та проінструктувати 
їх про порядок користування і догляду за 
ними.

Роботи з улаштування підлог виконують 
виключно за вимогами ГОСТ 12.1.004 
«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие тре-
бования», ГОСТ 12.1.003 «ССБТ. Шум. 
Общие требования безопасности», ГОСТ 
12.1.030. «ССБТ. Электробезопасность. За
щитное заземление и зануление», ГОСТ 
12.2.011 «ССБТ. Машины строительные и 
дорожные. Общие требования безопасности», 
ГОСТ 12.3.009 «ССБТ. Работы погрузочно
разгрузочные. Общие требования безопас-
ности», ГОСТ 12.3.016 «ССБТ. Строительство. 
Работы антикоррозионные. Требования безо-
пасности», ГОСТ 12.4.026 «ССБТ. Цвета сиг-
нальные и знаки безопасности», ГОСТ 
12.4.059 «ССБТ. Строительство. Ограждения 
предохранительные инвентарные. Общие 
технические условия», СНиП Ш4 «Техника 
безопасности в строительстве».

 
15. Заходи з охорони праці і техніки безпеки

Двокомпонентне поліуретанове покрит-
тя Ceresit CF 95 призначене для влашту-
вання завершальних покриттів підлог у 
виробничих, складських та допоміжних 
приміщеннях (у тому числі підприємств 
хімічної промисловості), авіаційних анга-
рах тощо. Покриття може наноситися як 
завершальний шар на поліуретанові само-
вирівнювальні покриття і експлуатуватися 
за умов значних механічних навантажень. 
Поліуретанове покриття Ceresit CF 95 пос-
тачається у вигляді двох компонентів, ко-
жен в окремій посудині. Компоненти (ос-

новний і затверджувач) перед застосуван-
ням змішують у співвідношенні мас 10 : 4 
за допомогою електроміксера. Викори
стовується весь вміст обох посудин. 
Отриману після змішування суміш нано-
сять на поверхню шпателем.

Поверхню шару щойно вкладеної суміші 
необхідно захищати від впливу води впро-
довж 5 – 6 год.

Ceresit CF 96 має аналогічні властивості 
та ще й стійкість до ультрафіолетового ви
промінювання.
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До робіт з улаштування елементів підлог 
допускаються особи, які мають відповідну 
професійну підготовку й навчені безпечним 
методам і прийомам виконання робіт.

До початку робіт на об’єкті з робітника-
ми має бути проведений вступний інструк-
таж про прийоми й способи роботи, які від-
повідають правилам охорони праці від-
повідно до «Типового положенням про нав-
чання, інструктаж та перевірку знань пра-
цівників із питань охорони праці» з ураху-
ванням специфіки виконання робіт на 
об’єкті.

Перед початком робіт підлягають обов’яз
ковій перевірці:
 стан підйомних механізмів, кабелів, 

шлангів;
 функціонування устаткування й ручно-

го електричного і пневматичного інструмен-
ту на холостому ходу;
 наявність і технічний стан засобів ін-

дивідуального захисту працюючих.
Усе обладнання й інструменти, що вико-

ристовується, мають перебувати в робочому 
стані. Робота на пошкодженому устаткуван-
ні або з використанням несправних інстру-
ментів заборонена. Небезпечні рухомі части-
ни устаткування повинні мати засоби захис-
ту, крім частин, огородження яких не допус-
кається їх конструкцією. Корпуси всіх ме-
ханізмів, ручних електричних машин зазем-
ляють, а місця з’єднань кабелів піддають 
ізоляційній обробці.

Усі пускові пристрої розміщуються в та-
кий спосіб, аби унеможливити пуск машин і 
ручного електроінструменту сторонніми осо-
бами.

Дробоструминний апарат, який викорис-
товується для підготовки поверхні конструк-

цій до виконання робіт з улаштування еле-
ментів підлоги, повинен періодично пере-
вірятися. Він має бути обладнаний запобіж-
ним клапаном, безвідмовність дії якого пе-
ревіряється манометром перед пуском апа-
рата шляхом подачі в нього стиснутого 
повітря.

Ударні інструменти (бучарди, молотки) 
мають бути надійно насаджені на рукоятки 
овального перерізу, з потовщеним вільним 
кінцем і закріпленими на ньому металевими 
або дерев’яними клинами.

Поверхні бойків ударних інструмен 
тів не повинні мати тріщин, відколів, за-
дирок, мають бути гладенькими й ледь 
опуклими.

Ручні скарпелі, шпунти мають відповіда-
ти таким вимогам:
 довжина інструмента — не менш як 

200 мм;
 місця затиснення інструмента рукою — 

без гострих ребер;
 тильна частина — гладенька, без трі-

щин, задирок, відколів.
Напилки, стамески, ножівки повинні бути 

міцно закріплені у дерев’яній ручці з насад-
женим на неї кільцем. Забороняється ко-
ристуватися зазначеним інструментом без 
рукояток.

Працювати з електрифікованою чи пнев-
матичною шліфувальною машинкою дозво-
ляється лише за наявності захисного кожуха 
над абразивним диском.

Клапани на рукоятках пневматичних інс-
трументів повинні бути правильно відрегу-
льовані, адже при натисканні на ручку вони 
мають легко відкриватися, а при припинен-
ні натискання — швидко закриватися і не 
пропускати повітря.
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Приєднувати і від’єднувати шланги слід 
лише при вимкненій подачі повітря. Перед 
приєднанням до інструмента шланг потріб-
но ретельно продути. Подавати повітря доз-
воляється тільки після установки інструмен-
та у робоче положення.

При виконанні робіт із улаштування еле-
ментів підлоги необхідно:
 щодня перевіряти справність машин і 

механізмів, стан дротів, які підводять струм; 
стан шлангів для підведення стисненого 
повітря. Виявивши на корпусі напругу, не-
гайно припинити роботу, відключити елект-
ропостачання і передати машину або інстру-
мент у ремонт;
 при перервах у роботі або припиненні 

подачі електроенергії машину або інстру-
мент вимкнути з мережі;
 під час роботи з машинами, з електро і 

пневмоінструментами слідкувати за станом 
ізоляції кабелю, відсутністю різких пере-
гинів, станом петель;
 при переході з механізованим інстру-

ментом з одного робочого місця на інше не 
натягувати кабель чи шланги;
 приєднувати та від’єднувати шланги 

тільки після відключення подачі повітря;
 зберігати на робочому місці матеріали у 

кількості, що не перевищує змінної потреби;
 робочі склади матеріалів для влашту-

вання елементів підлоги, а також речовини, 
які використовують для очищення поверхні 
від забруднень, готувати на свіжому повітрі 
або у приміщенні, обладнаному припливно
витяжною вентиляцією;
 до обслуговування розчинозмішувача, 

у якому готують розчинові суміші, допуска-
ти лише осіб, які мають спеціальну підго-
товку;

 завантажувати розчинозмішувач сухи-
ми сумішами тільки після зупинки перемі-
шуючого органа;
 вмикати пусковий рубильник розчиноз-

мішувача тільки після попередження всіх 
працюючих;
 роботи у закритих просторах виконувати 

при працюючій припливновитяжній венти-
ляції; із зовнішнього боку біля входу до них 
повинен знаходитися черговий; робітник, що 
працює у таких просторах, повинен мати пе-
реносну лампу напругою 12 В і запобіжний 
пояс; вільний кінець мотузки від запобіжно-
го пояса повинен знаходитися нагорі, у ін-
шого робітника;
 під час роботи дробоструминного апара-

та всередині резервуара має бути обладнана 
витяжна вентиляція; машиніст повинен ко-
ристуватися протигазом, а черговий — слід-
кувати за станом працюючих з апаратом у 
закритому резервуарі.

При хімічному очищенні поверхонь роз-
бавленими кислотами необхідно:
 працювати лише в окулярах, гумових 

рукавичках, гумових чоботах і в спецодягу з 
кислотостійкої тканини;
 при розбавлянні кислоти водою вливати 

воду в кислоту тонким струменем при безпе-
рервному перемішуванні;
 не наливати воду в кислоту;
 пролиту кислоту чи кислоту, що випад-

ково потрапила на шкіру робітника, ней-
тралізувати розчином соди; для цього на ро-
бочому місці повинен знаходитися невелич-
кий запас соди;
 під час роботи з кислотою у закритому 

резервуарі задіювати припливновитяж 
ну вентиляцію з 10кратним обміном 
повітря.
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При знежирюванні поверхонь розчинни-
ками слід:
 до робочого місця розчинники подавати 

в оцинкованій чи алюмінієвій тарі у кіль-
кості, що не перевищує змінної потреби;
 працювати лише за ввімкненої при-

пливновитяжної вентиляції;
 ганчір’я, що використовується при об-

робці поверхні, складати в металевий ящик 
з кришкою; ящик очищати від використано-
го дрантя щодня;
 всі роботи виконувати, застосовуючи за-

соби індивідуального захисту, зокрема за-
хисні окуляри, спецодяг, респіратори типу 
ШБ1 «Пелюстка», рукавиці, спецвзуття;
 спецодяг піддавати знепиленню і пранню 

відповідно до інструкцій з його експлуатації.

Після закінчення роботи треба:
 вимкнути електро і пневмоінструмент;
 очистити ручний інструмент і скласти 

його в інструментальний ящик;
 очистити робоче місце від сміття;
 відходи матеріалів, які використовува-

лися під час робіт із влаштування елементів 
підлог, скласти у контейнери і утилізувати 
відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029 
«Державні санітарні правила і норми, 
гігієнічні вимоги щодо поводження з про-
мисловими відходами та визначення їх кла-
су небезпеки для здоров’я населення».

Перед вживанням їжі та після закінчен-
ня робіт з улаштування підлог слід ретель-
но вимити руки щіткою і милом у теплій 
воді.
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Додаток 1

Розрахункові параметри 
звукоізоляції конструкції підлог з використанням стяжки  

на основі Ceresit CO 85

Згідно з вимогами СНиП ІІ-12–77 «Захист від шуму» конструкція підлоги між поверхами 
житлових будівель плита перекриття + стяжка + прошарок (в окремих випадках) 
+ покриття підлоги має забезпечувати такі показники звукоізоляції:
 індекс ізоляції повітряного шуму RW = 52 дБ (ІВ = 50 дБ);
 індекс зведеного рівня ударного шуму LnW = 60 дБ (ІУ = 67 дБ).
Відповідно до протоколу акустичних випробувань № 54аК/05 (НДІБК) індекс зведеного 

рівня ударного шуму цементно-піщаної стяжки підлоги 60 – 80 мм завтовшки з добавкою 
суміші Ceresit CO 85 становить ∆LnW = 14 – 15 дБ.

Таким чином, розрахункові показники звукоізоляції різних перекриттів зі стяжкою пере-
бувають у межах, наведених у таблиці. 

Плита перекриття Товщина, 
мм

Показники звукоізоляції 
плити перекриття (за 

СНиП ІІ-12–77)
Показники звукоізоляції плити 

перекриття зі стяжкою

ІВо
*, дБ ІУо, дБ ІВ

**, дБ ІУ, дБ
Монолітний залізобетон 140 48 82 82 – 14 = 68

82 – 15 = 67

Те саме 160 50 81 81 – 14 = 67
81 – 15 = 66

« 200 52 79 51 – 52
(Rw = 53 – 54)

79 – 14 = 65
79 – 15 = 64

Багатопустотна 220 48 84 84 – 14 = 70
84 – 15 = 69

* Розрахункові значення.
** «Висновок за наслідками вимірювань звукоізоляції міжповерхових перекриттів зі звукоізоляційною стяжкою 

на основі Ceresit СО 85 в житловому будинку по вул. Щорса, 36-Б в м. Києві» (без покриття підлоги). НДІСК; 2005 р.

Ізоляція повітряного шуму випробуваного міжповерхового перекриття характеризується 
індексами RW = 53 – 54 дБ, що відповідає нормативним вимогам (RW зм ≥ 52 дБ).

Слід зазначити, що незалежно від матеріалу покриття підлоги в приміщеннях квартир 
(рулонні покриття, паркет, керамічна плитка тощо) ізоляція повітряного шуму перекриття 
перебуває в межах нормативних вимог і відповідає вимогам СНиП II-12–77 для житлових 
будівель.

Індекси зведеного рівня ударного шуму для монолітного перекриття 200 мм завтовшки зі 
стяжкою на основі Ceresit CO 85 перебувають у межах (64 – 65) + 2 = 66 – 67 дБ (2 — поправ-
ка на побічні шляхи поширення звуку), що відповідає вимогам СНиП ІІ-12–77 без урахуван-
ня звукоізоляційних властивостей покриттів і прошарку.

Індекси зведеного рівня ударного шуму для монолітного перекриття 160 мм завтовшки зі 
стяжкою Ceresit CO 85 перебувають у межах (66 – 67) + 2 = 68 – 69 дБ, для перекриття 140 мм 
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завтовшки — в межах (67 – 68) + 2 = 69 – 70, для багатопустотних плит — в межах 
(69 – 70) + 2 = 71 – 72, що не відповідає вимогам СНиП ІІ-12–77 без урахування звукоізоля-
ційних властивостей покриттів і прошарку.

Оскільки стяжка є тільки елементом конструкції підлоги, а не завершальним покриттям, 
по ній укладають покриття підлоги, які, в свою чергу, мають певний індекс зниження зведе-
ного рівня ударного шуму: ковролін — 11 дБ, лінолеум — 9 дБ, паркет — 3 дБ (див. Висновок 
НДІБК від 19.02.03).

Паркет не рекомендується укладати на зазначену стяжку без проведення додаткових за-
ходів, а це може бути укладання шару CN 178 — 30 мм або багатошарової фанери 10 – 12 мм, 
що знижує зведений рівень ударного шуму на 3 – 4 дБ.

Плита перекриття Ковролін Лінолеум Паркет
Монолітна залізобетонна плита зав-
товшки 140 мм 82 – 14 – 11 = 57 дБ 82 – 14 – 9 = 59 дБ 82 – 14 – 3 – 3 = 62 дБ

Монолітний залізобетонна плита за-
втовшки 160 мм 81 – 14 – 11 = 56 дБ 81 – 14 – 9 = 58 дБ 81 – 14 – 3 – 3 = 61 дБ

Монолітна залізобетонна плита зав-
товшки 200 мм 79 – 14 – 11 = 54 дБ 79 – 14 – 9 = 56 дБ 79 – 14 – 3 – 3 = 59 дБ

Багатопустотна плита перекриття 
завтовшки 220 мм 84 – 14 – 11 = 59 дБ 84 – 14 – 9 = 61 дБ 84 – 14 – 3 – 3 = 64 дБ

Отже, в усіх трьох варіантах конструкції підлоги індекси зведеного рівня ударного шуму 
відповідають вимогам СНиП II-12–77, навіть без урахування звукоізоляційних властивостей 
прошарків підлоги. Як правило, прошарки влаштовують із самовирівнювальних сумішей від 
2 до 10 мм завтовшки, що у свою чергу підвищує рівень звукоізоляційних властивостей конс-
трукції підлоги в цілому.
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Додаток 2

Хімічна стійкість матеріалів для влаштування покриттів підлог

Клас хімічних сполук Хімічне середовище

Стійкість

Ceresit  
CU 22

Ceresit  
CF 34

Ceresit  
CF 35

Неорганічні кислоти Азотна кислота 2 %
Те саме, 5 %
«, 25 %
«, 50 %
Борна кислота 5 %
Сірчана кислота 2 %
Те саме, 5 %
«, 25 %
Соляна кислота 5 %
Те саме, 20 %
«, 2 %
«, 5 %
«, 10 %
«, 50 %

О
–
–
+
О
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
О
–
+
+
О
–
О
–
+
+
О
–

+
+
О
–
+
+
+
–
О
–
+
+
О
–

Палива і мастила Бензин неетильований
Бензин неетильований «Супер»
Веретенне масло
Моторне масло
Дизельне паливо
Мазут
Нафта
Мінеральне масло
Гальмівна рідина

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Луги Гідроксид амонію 10 %
Те саме, 25 %
Гідроксид калію 10 %
Те саме, 50 %
Гідроксид натрію 20 %
Те саме, 50 %
Вапняне молоко насичене

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Солі Сульфат алюмінію насичений
Хлорид амонію 10 %
Нітрат амонію 50 %
Фосфат амонію насичений
Сульфат амонію 20 %
Хлорид кальцію насичений
Сульфат кальцію насичений
Сульфат міді насичений
Хлорид заліза насичений
Сульфат заліза насичений
Хлорид магнію насичений
Сульфат магнію насичений
Карбонат калію насичений
Нітрат калію насичений
Сульфат калію насичений
Сульфат натрію насичений
Тіосульфат натрію насичений
Фосфат натрію насичений
Бісульфат натрію насичений
Карбонат натрію 20 %
Те саме, 50 %

+
О
О
+
О
+
+
+ 
+
+
+
+ 
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Продовження дод. 2

Клас хімічних сполук Хімічне середовище

Стійкість

Ceresit  
CU 22

Ceresit  
CF 34

Ceresit  
CF 35

Органічні кислоти Мурашина кислота 2 % 
Те саме, 5 %
«, 10 %
Оцтова кислота 10 %
Те саме, 50 %
Винна кислота 25 %
Щавлева кислота насичена
Молочна кислота 3 % 
Те саме, 10 %
«, 25 %
Лимонна кислота 2 %
Те саме, 10 %
«, 30 %

–
–
–
–
–
О
О
О
–
–
+
О
–

+
О
–
+
–
+
+
О
О
–
+
+
+

+
О
–
+
–
+
+
О
О
–
+
+
+

Органічні розчинники Лаковий бензин К30
Те саме, К60
Гас
Бензол
Метилбензол (толуол)
Диметилбензол (ксилол)
Ацетон
Етиловий спирт 20 %
Те саме, 100 %
Бутиловий спирт
Бутилацетат
Метилацетат
Метиловий спирт
Скипидар
Уайт-спірит
Формалін
Діоксид вуглецю
Гліколь
Гліцерин

О*

О*

+
О
–
–
О
О
–
+
О
О
+
О
+
+
+
+
+

О*

О*

+
О
–
–
О
О
–
+
О
О
+
О
+
+
+
+
+

+
+
+
О
*
*
О
О
–
+
О
О
О
О
+
+
+
+
+

Інші Кока Кола
Фруктові соки
Морська вода
Жири, олія
Мінеральна вода
Розчин цукру 20 %
Розчин кухонної солі 30 %
Пиво
Вино
Мийні засоби

+
–
+
+
О
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

П р и м і т к и. 1. О* — обмежено стійкий, якщо отвердники не розчиняються в К30 і К60.
2. До контакту з харчовими продуктами дозволені епоксидні покриття, що отверджуються за допомогою отверд-

ників типу ПО-200 і ПО-300, якщо отвердник з кислотами не утворює розчинних солей.
У м о в н і  п о з н а ч е н н я: + — стійкий; О — обмежено стійкий; – — нестійкий; * — не випробовувався.
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Додаток 3

Результати випробувань матеріалів Ceresit

У 2006 р. інститутом «ЦНИИПромзданий» (Росія) для компанії «Хенкель Баутехнік» 
(Росія) проведені випробування матеріалів Ceresit, що застосовуються для влаштування під-
лог. Висновок за наслідками цих випробувань увійшов до методичного документа «Підлоги 
житлових, громадських і виробничих будівель із застосуванням матеріалів фірми «Хенкель 
Баутехнік». Матеріали для проектування і робочі креслення вузлів. МДС 31-12.2007/ ВАТ 
«ЦНИИПромзданий». — М.: ФГУП ЦПП, 2007. — 252 с.

Висновок за наслідками випробувань матеріалів, що випускаються  
фірмою «Хенкель Баутехнік»

Фахівцями сектора підлог випробувальної лабораторії ВАТ «ЦНИИПромзданий» (атестат 
акредитації № РОСС RU.0001.21.СЛ13 від 07.02.2006 р.) у серпні–жовтні 2006 р. було прове-
дено випробування матеріалів, що випускаються фірмою «Хенкель Баутехнік». Були дослід-
жені: полімерцементна самовирівнювальна стяжка марки Thomsit DX, полімерцементна са-
мовирівнювальна стяжка марки Ceresit CN 178, водно-дисперсійні ґрунтовки марок Ceresit 
CТ 17, Thomsit R 766 і Thomsit R 777, розчиновий клей для паркету марки Thomsit Р 600, 
водно-дисперсний клей для паркету марки Thomsit Р 618, двокомпонентний поліуретановий 
клей для паркету марки Thomsit Р 625, однокомпонентний поліуретановий клей для ламіна-
ту і паркетної дошки марки Thomsit Р 640, розчиновий клей для полівінілхлоридних, каучу-
кових та інших покриттів марки Thomsit К 172, двокомпонентний поліуретановий клей для 
каучукових і полівінілхлоридних плиток марки Thomsit R 710, водно-дисперсійний клей для 
натурального лінолеуму марки Thomsit L 240D, водно-дисперсійний струмопровідний клей 
марки Thomsit К 112 і водно-дисперсійна струмопровідна ґрунтовка марки Thomsit R 762 для 
антистатичних полівінілхлоридних покриттів, цементні плиткові підлоги марок Ceresit 
CМ 14, Ceresit CМ 15 і Ceresit CМ 115, полімерцементні затирні композиції марок Ceresit 
CЕ 35 Super, Ceresit CЕ 42 і Ceresit CЕ 43, хімічно стійкий епоксидний клей марки Ceresit 
CU 22 і епоксидна ґрунтовка марки Ceresit CЕ 50.

У процесі досліджень були виконані:
1. Порівняльні випробування сухих сумішей для виготовлення вирівнювальних стяжок і 

рекомендованої для цієї мети СНиП 2.03.13–88 «Підлоги» цементно-піщаної суміші марки 
М 150 за такими параметрами: рухливість і розтічність розчинових сумішей, міцність роз-
чинів на стиск і міцність зчеплення з бетонною плитою в 28-добовому віці. Оскільки полімер-
цементна самовирівнювальна стяжка марки Ceresit CN 178 може бути використана і як пок-
риття підлоги, для цієї композиції були проведені також випробування на стираність. 
Випробування проводилися відповідно до вимог ГОСТ 5802–86, ГОСТ 23789–79, ГОСТ 
28574–90 і ГОСТ 13087–81.
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2. Відповідно до вимог ГОСТ 24064–80 випробування міцності з’єднань (склеювальної 
здатності) між паркетом і різними типами основи при застосуванні для приклеювання клеїв 
для паркету, що випускаються фірмою «Хенкель Баутехнік».

3. Порівняльні випробування міцності торцевого шва між ламінатними дошками при 
склеюванні водно-дисперсним клеєм марки Thomsit Р 640 і використанні замкового 
з’єднання. Випробування проводилися відповідно до вимог ГОСТ 5802–86.

4. Відповідно до вимог ГОСТ 24064–80 випробування міцності з’єднання (склеювальної 
здатності) між полівінілхлоридним або натуральним лінолеумом і різними типами основ при 
застосуванні для приклеювання клеїв для лінолеуму, що випускаються фірмою «Хенкель 
Баутехнік».

5. Відповідно до вимог ГОСТ 6433.2–71 і ГОСТ 24064–80 випробування питомого поверх-
невого електроопору антистатичного полівінілхлоридного лінолеуму (як вільно лежачого, так 
і приклеєного струмопровідним клеєм Thomsit До 112 до бетонної плитки, з ґрунтовкою мар-
ки Thomsit R 762) і міцності клейового з’єднання.

6. Відповідно до вимог ГОСТ 5802-86 і ГОСТ 28574–90 порівняльні випробування полімер-
цементних затирок і рекомендованого технічною літературою для затирання швів в облицю-
ваннях з керамічних плиток цементно-піщаного розчину із співвідношенням цемент : пісок 
1 : 1 за такими параметрами: рухливість розчинів, міцність затирок на стиск і міцність їх 
зчеплення з клейовими композиціями.

7. Відповідно до вимог ГОСТ 28574–90 випробування міцності зчеплення кислототривкої 
керамічної плитки, приклеєної хімічно стійким епоксидним клеєм марки Ceresit CU 22 до 
бетонної основи, поґрунтованої ґрунтовкою марки Ceresit ЦЕ 50.

Результати випробувань наведено в таблицях 1 – 8.

Таблиця 1. Фізико-механічні властивості полімерцементно-піщаних і цементно-піщаної стяжок 

Параметр
Полімерцементно-піщані стяжки Цементно-піщана 

стяжка М 150Thomsit DX Ceresit CN 178
Кількість води для замішування сухих 
сумішей розчинів, л/кг 0,26 0,14 0,14
Рухливість, см Більше ніж 15 Більше ніж 15 7,2
Марка за рухливістю Пк4 Пк4 Пк2
Розтікання, мм 223 208 Не розтікається
Міцність на стиск у 28-добовому віці, МПа 30,8 26,2 16,6
Міцність зчеплення в 28-добовому віці, 
МПа: 

з плитою із бетону класу В22,5 1,11 1,03 0,38
з плитою із бетону класу В22,5, поґрунто-
ваною ґрунтовкою марки Ceresit CТ 17 1,35 1,26 0,46
з плитою з бетону класу В22,5, поґрунто-
ваною ґрунтовкою марки Thomsit R 777 1,35 1,19 0,43
з плитою з бетону класу В22,5, поґрунто-
ваною ґрунтовкою марки Thomsit R 766 1,34 1,22 0,43

Стираність, г/см2 — 0,43 0,79
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Таблиця 2. Міцність з’єднання між основою і паркетом (склеювальна здатність)

Марка клею

Величина міцності з’єднання паркету з основою, МПа,  
через 72 год після склеювання
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Thomsit Р 600 0,951 1,231 1,361 1,071 0,791 0,792 0,802 1,271 1,391

Thomsit Р 618 0,821 0,961 1,041 0,871 0,711 0,802 0,802 1,811 1,281

Thomsit Р 625 1,141 1,481 1,631 1,221 0,981 0,802 0,812 1,391 1,543

1 Розрив адгезійний (клей – основа).
2 Розрив когезійний (по деревоволокнистій плиті).
3 Розрив змішаний (частково по адгезійному шару клей – основа, частково по фанері).

Таблиця 3. Міцність торцевого шва між ламінатними дошками

Міцність торцевого шва при з’єднанні за допомогою 
замка, Н/см

Міцність торцевого шва, склеєного водно-дисперсним 
клеєм марки Thomsit Р 640, Н/см

71,98 137,24

Таблиця 4. Міцність з’єднання між основою і лінолеумом (склеювальна здатність)

Тип основи

Величина міцності з’єднання лінолеуму з основами, МПа, через 
72 год після склеювання

Полівінілхлоридний лінолеум Натуральний ліно-
леум

Марка клею
Thomsit K 172 Thomsit R 710 Thomsit L 240D

Бетон класу В22,5 0,351 0,961 0,484

Бетон класу В22,5, поґрунтований ґрунтов-
кою марки Thomsit R 777 0,371 0,971 0,474

Бетон класу В22,5, поґрунтований ґрунтов-
кою марки Thomsit R 766 0,361 0,951 0,464

Стяжка марки Thomsit DX 0,351 0,961 0,494

Стяжка марки Ceresit CN 178 0,351 0,961 0,504

Гіпсоволокнистий лист 0,371 0,392 0,41
Гіпсоволокнистий лист, поґрунтова-
ний ґрунтовкою марки Thomsit R 766 0,361 0,402 0,402

Деревностружкова плита 0,351 0,783 0,464

Деревностружкова плита, поґрунтована 
ґрунтовкою марки Thomsit R 766 0,341 0,803 0,454

Фанера 0,351 0,991 0,494

Фанера, поґрунтована ґрунтовкою марки 
Thomsit R 766 0,351 0,971 0,464

1 Розрив адгезійний (клей – лінолеум).
2 Розрив когезійний (по гіпсоволокнистому листу).
3 Розрив когезійний (по деревноволокнистій плиті).
4 Розрив когезійний (по клею).
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Таблиця 5. Фізико-механічні властивості антистатичних полівінілхлоридних покриттів

Параметр Величина параметра
Питомий поверхневий електроопір антистатичного полівінілхлоридного 
лінолеуму, Ом

4,1·109

Питомий поверхневий електроопір антистатичного полівінілхлоридного 
лінолеуму приклеєного, Ом

1,8·108

Міцність з’єднання між основою і антистатичним полівінілхлоридним ліно-
леумом, приклеєним струмопровідним клеєм марки Thomsit До 112 до бе-
тонної плитки, поґрунтованої ґрунтовкою марки Thomsit R 762, МПа

0,321

1 Розрив адгезійний (клей – лінолеум).

Таблиця 6. Фізико-механічні властивості цементних плиткових клеїв і цементно-піщаних стя-
жок

Параметр

Величина параметра
Цементні плиткові клеї Цементно-піщані розчини

Ceresit CM 14 Ceresit CM 15 Ceresit 
CM 115 M 150 M 300

Кількість води для замішування 
сухих розчинових сумішей, л/кг 0,28 0,28 0,3 0,14 0,29
Рухливість, см 8,5 8,5 7 7,2 6,8
Марка за рухливістю Пк2 Пк2 Пк2 Пк2 Пк2
Міцність на стиск у 28-добовому 
віці, МПа 32,2 17,8 15,6 16,6 30,3
Міцність зчеплення в 28-добово-
му віці керамічної плитки, МПа:

з бетонною плитою із бетону 
класу В22,5 1,281 1,151 0,981 0,171 0,251

з бетонною плитою із бетону 
класу В22,5, поґрунтований 
ґрунтовкою марки Thomsit  
R 766 1,281 1,181 0,961 0,181 0,231

зі стяжкою марки Thomsit DX 1,281 1,171 0,971 0,171 0,271

зі стяжкою марки Ceresit  
CN 178 1,281 1,151 0,991 0,21 0,271

з гіпсоволокнистим листом 0,392 0,42 0,422 0,171 0,261

з гіпсоволокнистим листом, 
поґрунтованим ґрунтовкою 
марки Thomsit R 766 0,412 0,42 0,412 0,181 0,251

1 Розрив адгезійний (клей – плитка).
2 Розрив когезійний (по гіпсоволокнистому листу).

Таблиця 7. Фізико-механічні властивості полімерцементних затирок цементних плиткових 
клеїв і цементно-піщаного розчину

Параметр

Величина параметра
Полімерцементні затирки Цементно-піща-

ний розчин із 
співвідношенням 

цемент : пісок 1 : 1
Ceresit CЕ 35 Ceresit CЕ 42 Ceresit CЕ 43

Кількість води для замішування су-
хих розчинових сумішей , л/кг 0,22 0,26 0,28 0,28
Рухливість, см 10,4 9,4 10,1 9,9
Марка за рухливістю Пк3 Пк3 Пк3 Пк3
Міцність на стиск у 28-добовому віці, 
МПа 22,6 18,5 16,2 18,8
Міцність зчеплення в 28-добовому 
віці затирок, МПа:

зі стяжкою марки Thomsit DX 0,921 0,831 0,821 0,701
зі стяжкою марки Ceresit CN 178 0,961 0,841 0,861 0,721

1 Розрив когезійний (по бетону).
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Таблиця 8. Міцність зчеплення кислототривкої плитки, приклеєної хімічно стійким епоксидним 
клеєм марки Ceresit CU 22, з бетонною основою, поґрунтованою епоксидною ґрунтовкою марки 
Ceresit CЕ 48

Параметр Величина параметра

Міцність зчеплення, МПа 3,211

1 Розрив когезійний (по бетону).

Аналіз результатів випробувань дає змогу зробити такі висновки.
1. Міцність на стиск у 28-добовому віці у полімерцементно-піщаних стяжок, що випуска-

ються фірмою «Хенкель Баутехнік», значно (від 1,75 до 2 разів) вища, ніж у рекомендованої 
СНиП 2.03.13–88 «Підлоги» для виготовлення вирівнювальних стяжок цементно-піщаної 
суміші марки М 150. Звертає на себе також увагу, що замішані водою полімерцементно-
піщані суміші не тільки характеризуються підвищеною рухливістю порівняно з цементно-
піщаною сумішшю, а й (на відміну від останньої) мають здатність розтікатися. Ця обставина, 
враховуючи також підвищені механічну міцність і міцність зчеплення з бетонною основою, 
дає змогу рекомендувати ці матеріали для виготовлення тонкошарових стяжок. За парамет-
ром стираності самовирівнювальних стяжок марки Ceresit CN 178 ця марка відповідає ма-
теріалам, які за СНиП 2.03.13–88 «Підлоги» належать до групи матеріалів, що «мало поро-
шать».

2. Межа міцності клейового з’єднання паркету з шарами, що пролягають нижче, на рівно-
мірний відрив при використанні клеїв, які випускаються фірмою «Хенкель Баутехнік», знач-
но перевершує вимоги, що ставлять до цих клеїв ГОСТ 24064–80 і ГОСТ 30307–95. Згідно з 
даними нормативних документів міцність з’єднання між бетонною основою і паркетом (скле-
ювальна здатність) через 72 год після приклеювання має становити не менш як 0,3 МПа. У 
досліджених клеїв (навіть при приклеюванні паркету на непоґрунтований бетон) значення 
цього параметра в 2,7 – 3,8 раза вище.

3. Враховуючи відсутність нормативних вимог до міцності торцевого шва між ламінатни-
ми дошками, було проведено порівняльні випробування клейового шва, виконаного із засто-
суванням водно-дисперсного клею марки Thomsit P 640 для ламінату і паркетної дошки і за-
мкового з’єднання. Випробування показали, що таке клейове з’єднання практично вдвічі (в 
1,91 раза) міцніше порівняно із замковим з’єднанням.

4. Межа міцності клейового з’єднання полівінілхлоридного і натурального лінолеуму з ша-
рами, що пролягають нижче, на рівномірний відрив при використанні клеїв марок Thomsit 
К 172 і Thomsit L 240D відповідає, а при використанні клею марки Thomsit R 710 значно пере-
вищує (у 3,2 раза) вимоги, що ставлять до цих клеїв ГОСТ 24064–80 і ГОСТ 30307–95. Згідно з 
даними нормативних документів міцність з’єднання між бетонною основою і лінолеумом (скле-
ювальна здатність) через 72 год після приклеювання становить не менш як 0,3 МПа.

5. Межа міцності з’єднання між основою і антистатичним полівінілхлоридним лінолеумом, 
приклеєним струмопровідним клеєм марки Thomsit К 112 до бетонної плити, поґрунтованої 
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ґрунтовкою марки Thomsit R 762 (склеювальна здатність), відповідає вимогам ГОСТ 30307–
95, що ставляться до водно-дисперсійних клеїв, а саме, перевіщує 0,3 МПа. Дослідження зі 
встановлення електричних характеристик показали, що при приклеюванні антистатичного 
лінолеуму струмопровідним клеєм марки Thomsit К 112 до бетонної плити, поґрунтованої 
ґрунтовкою марки Thomsit R 762, спостерігається зниження питомого поверхневого електроо-
пору більш, ніж на порядок (у 22,3 раза). Отримане значення поверхневого електроопору 
покриття підлоги перебуває в межах, рекомендованих ВАТ ЦНИИПромзданий для антиста-
тичних покриттів, себто від 1·106 до 1·109 Ом (див. Керівництво «Полы. Технические требова-
ния и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта». — М.; 2004). 
Отримані результати випробувань дають змогу дійти висновку про можливість застосування 
досліджених клеїв і ґрунтовок для виготовлення антистатичних покриттів підлоги.

6. За межею міцності на стиск цементні клеї для плитки марок Ceresit CM 15 і Ceresit 
CM 115 відповідають цементно-піщаному розчину марки М 150, а клей Ceresit CM 14 — це-
ментно-піщаному розчину марки М 300. Проте, враховуючи, що навіть застосування най-
менш міцного цементного клею марки Ceresit CM 115 забезпечує зчеплення з керамічною 
плиткою практично в 4 рази міцніше, ніж при використанні цементно-піщаного розчину 
марки М 300, можна дійти висновку про можливість застосування досліджених клеїв при 
значній інтенсивності механічних дій.

7. Порівняльні випробування полімерцементних затирок і рекомендованих технічною лі-
тературою для затирання швів в облицюваннях із керамічних плиток цементно-піщаноих 
розчинів із співвідношенням цемент : пісок 1 : 1, показали, що полімерцементні затирки від-
повідають за показниками міцності на стиск цементно-піщаному розчину із співвідношенням 
цемент : пісок 1 : 1, але характеризуються вищими показниками зчеплення з клейовими 
композиціями.

8. Характер відриву керамічної кислототривкої плитки, приклеєної хімічно стійким епок-
сидним клеєм марки Ceresit CU 22 до бетонної основи, поґрунтованої епоксидною ґрунтовкою 
марки Ceresit CЕ 48, відповідає характеру відриву штучних матеріалів, шо застосовуються в 
антикорозійних облицюваннях зі штучних матеріалів на полімерних замазках. При цьому 
величина зчеплення має перевищувати межу міцності бетонної основи при розтягуванні 
(див. Довідник будівельника «Защита строительных конструкций и технологического обору-
дования от коррозии». — М.; 1981).
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Додаток 4
Документація з узгодження застосування матеріалів у будівельному виробництві
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Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
суб’єкта видавничої справи ДК № 662 від 06.11.2001

Підписано до друку 18.08.09 р. Формат 60 × 84/8.
Папір офс. № 1. Гарнітура Century Schoolbook. Друк офс.

Ум.-друк. арк. 12,0. Обл.-вид. арк. 12,79. Зам.


