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Материнська компанія торгової марки «Фе-
розіт» – НВП «Геліос» розпочала виробничу ді-
яльність у вересні 1993 року. Сьогодні це один 
з найпотуж ніших виробників будівельних 
матеріалів в Україні. Продукція марки «Феро-
зіт» – це високоякісні матеріали для підлоги, 
штукатурні суміші, шпаклівки, клеї, грунтов
ки, пінополістирольні плити, фарби та готові 
композиції, які отримали широке виз нання у 

професійних будівельників.
Високі показники якості продукції відзначені численниними призами і 

нагородами, в тому числі Державною премією Президента України. 
З липня 2005 року систему управління якістю підприємства серти-

фіковано згідно міжнародного стандарту ISO 9001.
У 2008 році було запущено фабрику з виробництва готових до викори-

стання композицій під ТМ «FEROMAL». Це такі оздоблю вальні мателіали, 
як: акрилові фарби; декоративні штукатурки «Шуба», «Мозаїка», «Коро-
їд»; шпаклівка; вапняні фарби; силоксанові та силіконові матеріали .

У 2009 році технологами підприємства вперше в Україні було роз-
роблено унікальний комплекс вапняних матеріалів, що ство рює здо-
ровий мікроклімат у приміщенні. Матеріали комп лексу адаптовані 
під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукатурення 
(Штук  1, Штук  2), шпаклювання (вапняна шпаклівка) та фарбування 
(вапняна фар ба). Згадані матеріали набувають все більшої популяр-
ності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьків-
щини.

ТзОВ «ФЕРОЗІТ» має потужну науковотехнічну базу (оснащену су-
часним обладнанням атестовану лабораторію) та величезний досвід у 
розробці нових рецептур (понад 17 років).

Якість продукції перевіряється не лише на етапах конролю вхідної 
сировини та процесів виробництва, а й на етапі застосування – здійс-
нюється технічна підтримка виконавців.

Не зупиняючись на вагомих досягненнях, ТзОВ «Ферозіт» інвестує 
в майбутнє. 

Так, у 2012 році запущено новий автоматизований сучасний ви-
сокопродуктивний завод з виробництва сухих будівельних сумішей.

Для покращення зворотнього зв’язку з клієнтами запрацювала 
«Електронна книга скарг та пропозицій» – jakist@ferozit.ua.

Нашу продукцію Ви завжди можете придбати в будівельних ме-
режах «Епіцентр», «Нова Лінія», гуртовнях та дрібних будівельних 
магазинах Вашого міста чи області.

Гасло компанії – «Будуймо Україну разом!» є яскравим підтвер-
дженням патріотичного духу підприємства від дня заснування і до 
сьогодні. 
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ФЕРОЗІТ 100 PREMIUMКлей для 
кераміки та гресу

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем 

тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямо-
кутними зубцями вирівняти товщину шару, після 
чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. 
При виконанні зовнішніх робіт і (або) при вико-
ристанні плитки розміром 40×40 см застосувати 
техніку двостороннього приклеювання: нанести 
клей на плитку рівномірно по всій поверхні 
товщиною біля 1 мм, а на основу – з допомогою 
шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен 
відповідати розміру плитки (див. таблицю «Ви-
трати сухої суміші»). Не рекомендується уклада-
ти плитки без шва. Ширина шва між плитками 
повинна бути не меншою, ніж 1 мм. Коригувати 
положення плитки можна протягом 10 хв. Вико-
ристовувати покриття та здійснювати затирання 
швів можна через 48 год. Плитку перед викорис-
танням не потрібно змочувати. Розчинову суміш 
використати не пізніше, ніж через 150 хв після 
приготування. Роботи виконувати при темпера-
турі навколишнього середовища, матеріалу та 
основи від +5 ºС до +30 ºС.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM — полімермі-
неральна модифікована армована во-
локном суха клейова суміш на основі 
високоякісного цементу та модифікато-
рів провідних європейських виробників 
для облицювання стін, підлог та інших 
стійких до деформування основ кераміч-
ною плиткою з водопоглинанням більше 
1%, розміром до 40×40 см, а також ке-
рамограніту розміром до 30*30 см.  При 
виконанні зовнішніх робіт плиткою з во-
допоглинанням менше 1% застосовувати 
еластичну емульсію. Для зовнішніх та 
внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,240,26 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 150 хв

Відкритий час, не менше 10 хв

Час коригування, не менше 15 хв

Міцність зчеплення з основою  
після витримування в повітряносухих умовах, 
не менше

0,8 МПа

Час можливого технологічного пересування,  
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ
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ФЕРОЗІТ 101 Клей  
для плитки ВНУТРІШНІЙ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем 

тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямо-
кутними зубцями вирівняти товщину шару, після 
чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. 
При використанні плитки розміром 33×33  см 
застосувати техніку двостороннього приклею-
вання: нанести клей на плитку рівномірно по 
всій поверхні товщиною біля 1 мм, а на основу – 
з  допомогою шпателя з зубцями. В залежності 
від розміру плитки необхідно використовува-
ти терку з розміром зубців від 4×4 мм (плитка 
розміром до 10×10 см) до 8×8 мм (плитка роз-
міром  33×33  см). Не рекомендується уклада-
ти плитки без шва. Ширина шва між плитками 
повинна бути не меншою, ніж 1 мм. Коригувати 
положення плитки можна протягом 10 хв. Вико-
ристовувати покриття та здійснювати затирання 
швів можна через 48 год. Плитку перед викорис-
танням не потрібно змочувати. Розчинову суміш 
використати не пізніше, ніж через 150 хв після 
приготування. 

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5ºС до +30ºС.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 101 — полімермінеральна 
модифікована суха клейова суміш на 
основі високоякісного цементу та моди-
фікаторів провідних європейських ви-
робників для облицювання стін, підлог 
та інших стійких до деформування основ 
керамічною плиткою з водопоглинанням 
більше 3%, розміром до 33×33  см. Для 
внутрішніх робіт. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,180,22 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 150 хв

Відкритий час, не менше 10 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Міцність зчеплення з основою  
після витримування в повітряносухих умовах, 
не менше

0,5 МПа

Час можливого технологічного пересування,  
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

ВОДОСТІЙКИЙ

СТІЙКИЙ НА 
ВЕРТИКАЛЬНИХ 
ПОВЕРХНЯХ 

ВИСОКА АДГЕЗІЯ 
ДО ОСНОВИ

ЗРУЧНИЙ 
У ВИКОРИСТАННІ

ЕКОЛОГІЧНО  
ЧИСТИЙ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

для плитки розміром до 33*33 см 
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ФЕРОЗІТ 100Клей  
для плитки

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем 

тонкий шар розчинової суміші. Теркою з пря-
мокутними зубцями вирівняти товщину шару, 
після чого викласти плитки, притискаючи їх до 
основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) 
при використанні плитки розміром  40×40  см 
застосувати техніку двостороннього приклею-
вання: нанести клей на плитку рівномірно по 
всій поверхні товщиною біля 1 мм, а на основу – 
з  допомогою шпателя з зубцями. В залежності 
від розміру плитки необхідно використовува-
ти терку з розміром зубців від 4×4  мм (плитка 
розміром до  10×10  см) до  10×10  мм (плитка 
розміром 40×40 см). Не рекомендується уклада-
ти плитки без шва. Ширина шва між плитками 
повинна бути не меншою, ніж 1 мм. Коригувати 
положення плитки можна протягом 10 хв. Вико-
ристовувати покриття та здійснювати затирання 
швів можна через 48 год. Плитку перед викорис-
танням не потрібно змочувати. Розчинову суміш 
використати не пізніше, ніж через 150 хв після 
приготування. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5ºС 
до +30ºС.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри нав колишнього середовища +20ºС та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,220,24 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 150 хв

Відкритий час, не менше 10 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Міцність зчеплення з основою  
після витримування в повітряносухих умовах, 
не менше

0,7 МПа

Час можливого технологічного пересування,  
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

ПЛАСТИЧНИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ 

ВИСОКА АДГЕЗІЯ 
ДО ОСНОВИ

ДЛЯ ВОЛОГИХ  
ТА СУХИХ 
ПРИМІЩЕНЬ

СТІЙКИЙ НА 
ВЕРТИКАЛЬНИХ 
ПОВЕРХНЯХ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 5 КГ

ФЕРОЗІТ 100 — полімермінеральна мо-
дифікована суха клейова суміш на основі 
високоякісного цементу та модифікато-
рів провідних європейських виробників 
для облицювання стін, підлог та інших 
стійких до деформування основ кера-
мічною плиткою, мозаїкою, натуральним 
каменем з водопоглинанням більше 1%, 
розміром до  40×40  см. При виконанні 
зовнішніх робіт плиткою з водопоглинан-
ням менше  1% застосовувати еластичну 
емульсію в кількості, відповідній до ре-
комендацій виробника. Для зовнішніх та 
внутрішніх робіт.

для плитки розміром 40*40 см
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ФЕРОЗІТ 103 Клей  
для гресу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,250,28 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 150 хв

Відкритий час, не менше 15 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Міцність зчеплення з основою після витри
мування в повітряносухих умовах, не менше 0,8 МПа

Час можливого технологічного пересування,  
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

ЕЛАСТИЧНИЙ 

ДЛЯ ПЛИТКИ З  
ВОДОПОГЛИНАННЯМ 
МЕНШЕ 1% 

ДЛЯ ПЛИТОК  
40Х40 СМ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ВОДОСТІЙКИЙ

СТІЙКИЙ НА ВЕРТИ-
КАЛЬНИХ  
ПОВЕРХНЯХ 

ВИСОКА АДГЕЗІЯ  
ДО ОСНОВИ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тон

кий шар розчинової суміші. Теркою з прямокут-
ними зубцями вирівняти товщину шару, після 
чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. 
При виконанні зовнішніх робіт і (або) при ви-
користанні плитки розміром більше 30х30  см 
застосувати техніку двостороннього прикле
ювання: нанести клей на плитку рівномірно по 
всій поверхні товщиною біля 1 мм, а на основу – 
з  допомогою шпателя з зубцями. В  залежності 
від розміру плитки необхідно використовува-
ти терку з розміром зубців від 4×4  мм (плитка 
розміром 10×10  см) до 10×10  мм (плитка роз-
міром 40×40 см). Коригувати положення плитки 
можна протягом 10 хв. Не рекомендується укла-
дати плитки без шва. Ширина шва між плитками 
повинна бути не меншою, ніж 1 мм. Використо-
вувати покриття та здійснювати затирання швів 
можна через 48 год. Розчинову суміш використа-
ти не пізніше, ніж через 150 хв після приготу-
вання. 

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 103 — полімермінеральна мо-
дифікована суха клейова суміш на основі 
високоякісного цементу та модифікаторів 
провідних європейських виробників для 
облицювання міцних, недеформівних гори
зонтальних та вертикальних основ кераміч-
ною плиткою з водопоглинанням не менше 
1%, розміром не більше 40х40  см, а також 
міцних, недеформівних горизонтальних 
основ плиткою з водопоглинанням мен-
ше 1% (керамограніт), розміром не більше 
30х30 см. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. 
При укладанні назовні плитки з водопогли-
нанням менше 1% слід додавати до суміші 
еластичну емульсію (в кількості, відповідній 
до рекомендацій виробника емульсії). 

для гресу (водопоглинання ≤ 1%)
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ФЕРОЗІТ 105Клей  
для мармуру

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
На підготовану основу нанести шпателем тон-

кий шар розчинової суміші. Теркою з прямокут-
ними зубцями вирівняти товщину шару, після 
чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. 
При виконанні зовнішніх робіт і (або) при вико-
ристанні плитки розміром більше ніж 30х30 см 
застосовувати техніку двостороннього приклею-
вання: нанести клей на плитку рівномірно по 
всій поверхні товщиною біля 1 мм, а на основу – 
за допомогою шпателя із зубцями. В залежності 
від розміру плитки необхідно використовувати 
терку з розміром зубців від 4х4 мм (плитка роз-
міром до 10х10 см) до 10х10 мм (плитка розмі-
ром до 40х40 см). Коригувати положення плитки 
можна протягом 10 хв. Ширина шва між плитами 
повинна бути не менше 2 мм. Використовувати 
покриття та здійснювати затирання швів можна 
через 48  год. Розчинову суміш використати не 
пізніше, ніж через 120 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища  +20°С та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,220,25 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Відкритий час, не менше 20 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Міцність зчеплення з основою після: 
– витримування в повітряносухих умовах, 
 не менше; 
– замочування у воді, не менше; 
– навперемінного заморожування і відтавання, 
 50 циклів, не менше; 
– температурного впливу, не менше

0,8 МПа
0,5 МПа

0,5 МПа
0,5 МПа

Час можливого технологічного пересування,  
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

БІЛОГО КОЛЬОРУ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ВОДОСТІЙКИЙ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ 
ДО ОСНОВИ

ЕЛАСТИЧНИЙ

ДЛЯ ТЕПЛИХ 
ПІДЛОГ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 5 КГ

ФЕРОЗІТ 105 — полімермінеральна 
модифікована суха клейова суміш на 
основі високоякісного білого цементу та 
модифікаторів провідних європейських 
виробників для закріплення плиток роз-
міром до 40х40 см з мармуру та інших 
світлих порід каменю, мозаїки (в т. ч. зі 
скла) на бетонних основах, цементних та 
цементновапняних штукатурках і стяж-
ках. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

для мармуру та світлих порід каменю
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ФЕРОЗІТ 108 Клей  
для плитки термостійкий

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тон-

кий шар клейової розчинової суміші. Теркою з 
прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, 
після чого викласти плитки, притискаючи їх до 
основи. В залежності від розміру плитки необ-
хідно використовувати терку з розміром зуб-
ців від 4×4  мм (плитка розміром до 10×10  см) 
до  10×10  мм (плитка розміром до 40×40  см). 
Коригувати положення плитки можна протя-
гом 10 хв. Не рекомендується укладати плитки 
без шва. Ширина шва між плитками повинна 
бути, не меншою, ніж   1мм. Використовувати 
покриття та здійснювати затирання швів мож-
на через 48 год. Покриття піддавати нагріву не 
раніше 28 діб. Розчинову суміш використати не 
пізніше, ніж через 120 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища  +20°С та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 108 — полімермінеральна 
модифікована суха клейова суміш на 
основі високоякісного цементу та мо-
дифікаторів провідних європейських 
виробників для облицювання камінів, 
печей, димоходів та підлог, що підігрі-
ваються, плиткою розміром до  40×40 
см. Можливе використання суміші для 
мурування конструкцій димоходів. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,240,26 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Відкритий час, не менше 20 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Міцність зчеплення з основою після: 
– витримування в повітряносухих умовах, 
 не менше; 
– замочування у воді, не менше; 
– навперемінного заморожування і відтавання, 
 50 циклів, не менше; 
– температурного впливу, не менше

0,8 МПа
0,5 МПа

0,5 МПа
0,5 МПа

Час можливого технологічного пересування,  
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС
Температура експлуатації +30ºС – +180ºС

ДЛЯ ОБЛИЦЮ-
ВАННЯ КАМІНІВ 
ТА ПЕЧЕЙ

ДЛЯ ТЕПЛИХ 
ПІДЛОГ 

ПЛАСТИЧНИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

АТМОСФЕРО-
СТІЙКИЙ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ 
ДО ОСНОВИ

СТІЙКИЙ НА 
ВЕРТИКАЛЬНИХ 
ОСНОВАХ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

для облицювання камінів та печей
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,200,23 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв

Відкритий час, не менше 20 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше 0,5 мм

Міцність зчеплення з основою після: 
– витримування в повітряносухих умовах, 
 не менше
– замочування у воді, не менше
– навперемінного заморожування і відтавання, 
 75 циклів, не менше
– температурного впливу, не менше

1,2 МПа
1,2 МПа

1,2 МПа
1,2 МПа

Час можливого технологічного пересування, 
не раніше 48 год

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

ФЕРОЗІТ СУПЕРСуперклей  
Універсальний

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тон-

кий шар розчинової суміші. Теркою з прямокут-
ними зубцями вирівняти товщину шару, після 
чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. 
При виконанні зовнішніх робіт і (або) при ви-
користанні плитки розміром більше  30х30  см 
застосувати техніку двостороннього прикле
ювання: нанести клей на плитку рівномірно по 
всій поверхні товщиною біля 1 мм, а на основу – 
з  допомогою шпателя з зубцями. В залежності 
від розміру плитки необ хідно використовувати 
терку з розміром зубців від 4×4 мм (плитка роз-
міром до 10х10 см) до 12×12 мм (плитка роз-
міром 60×60 см). Коригувати положення плитки 
можна протягом 10 хв. Не рекомендується укла-
дати плитки без шва. Ширина шва між плитками 
повинна бути не меншою, ніж 1мм. Розчинову 
суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв 
після приготування. Використовувати покрит-
тя та здійснювати затирання швів можна че-
рез 48 год. 

Роботи виконувати при температурі нав
колиш нього середовища, матеріалу та основи 
від +5ºС до +30ºС.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20ºС та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ СУПЕР — полімермінеральна 
модифікована суха клейова суміш на 
основі високоякісного цементу та мо-
дифікаторів провідних європейських 
виробників для облицювання плитами з 
природного і штучного каменю, гресу ве-
ликих розмірів на поверхнях, що зазна-
ють дії води, замерзання (чи нагрівання): 
терасах, цоколях, балконах, басейнах, 
підлогах з підігрівом, а також по старій 
керамічній плитці. Для зовнішніх та вну-
трішніх робіт. 

ДЛЯ КАМЕНЮ ТА 
ПЛИТКИ ВЕЛИКИХ 
РОЗМІРІВ

ДЛЯ ОБЛИЦЮ-
ВАННЯ ЦОКОЛІВ, 
БАЛКОНІВ І ТЕРАС

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ВОДОВІДПІРНИЙ

ЕЛАСТИЧНИЙ

ДЛЯ ТЕПЛИХ 
ПІДЛОГ

ДЛЯ ПЛИТКИ З  
ВОДОПОГЛИНАН-
НЯМ МЕНШЕ 1%

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 5 КГ

для природного та штучного каменю
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ФЕРОЗІТ 109 Клей для приклеювання  
теплоізоляційних плит

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,180,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 150 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Усадка, не більше 1,5 мм/м

Міцність зчеплення з бетонною основою  
після витримування в повітряносухих умовах, 
не менше

0,5 МПа

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 основи при 
товщині шару 1 мм 1,5 кг

ДЛЯ  
ПРИКЛЕЮВАННЯ 
МІНВАТИ ТА ППС

ДЛЯ ВИСОТНОГО 
БУДІВНИЦТВА

СТІЙКИЙ ДО 
СПОВЗАННЯ

ПАРОПРОНИКНИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ЗРУЧНИЙ У 
ВИКОРИСТАННІ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
При приклеюванні плит на рівні поверхні на-

несення клею виконувати за допомогою шпате-
ля із зубцями 10x10 мм, рівномірно розподіля
ючи масу по всій поверхні. При приклеюванні на 
нерівні основи на відстані 3 см від краю плити 
нанести клейову розчинову суміш суцільною 
смугою шириною 34 см, влаштовуючи розриви 
для запобігання утворення повітряних пробок. 
На решту поверхні плити розміром  50x100  см 
викласти 34 грудки суміші. Плити повинні бути 
приклеєні не менше, ніж на 50% площі своєї по-
верхні. На мінераловатні плити клей наносити 
на всю поверхню плити, попередньо промастив-
ши її для забезпечення надійного зчеплення. 
Після нанесення розчинової суміші плиту при-
класти до стіни на призначене місце і притис-
нути до отримання рівної площини з сусідніми 
плитами. Видалити надлишок клею — на торцях 
не повинно бути залишків. Теплоізоляційні пли-
ти приклеювати з розбіганням швів. Механічне 
закріплення та виконання гідрозахисного по-
криття проводити не раніше 3х днів після при-
клеювання плит.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 150 хв після приготування. 

Роботи виконувати при температурі навко
лиш нього середовища, матеріалу та основи 
від +5ºС до +30ºС.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С  та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 109 — полімермінеральна мо-
дифікована суха клейова суміш на основі 
високоякісного цементу та модифікато-
рів провідних європейських виробників 
для закріплення пінополістирольних і 
мінераловатних плит на цегляних, бе-
тонних, поштукатурених поверхнях при 
влаштуванні систем утеплення. Для зов-
нішніх та внутрішніх робіт. 

для приклеювання пінопласту та мінвати
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,220,24 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше

150 хв

Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа
Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5кг/м2√год
Час коригування, не менше 10 хв
Усадка, не більше 1,5 мм/м
Ударостійкість, не менше 3,5 Дж
Міцність зчеплення з основою, не менше, після: 
– витримування в повітряносухих умовах
– замочування у воді

0,08 МПа до пінополіс-
тиролу

0,015 МПа до мінвати
Морозостійкість, не менше 50 циклів
Паропроникність, не менше 0,1 мг/м·год·Па
Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС
Витрати сухої суміші на 1 м2 основи при 
товщині шару 1 мм

1,5 кг

ФЕРОЗІТ 110Клей  
для систем теплоізоляції

ДЛЯ ПРИКЛЕЮ-
ВАННЯ МІНВАТИ, 
ПІНОПЛАСТУ ТА 
ЕКСТРУДОВАНОГО 
ПІНОПЛАСТУ 
ДЛЯ ВЛАШТУВАН-
НЯ АРМОВАНОГО 
ШАРУ 

УДАРОСТІЙКИЙ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ВОДОВІДПІРНИЙ

ЕЛАСТИЧНИЙ

ДЛЯ ВИСОТНОГО  
БУДІВНИЦТВА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 5 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приклеювання теплоізоляційних плит
При приклеюванні плит на рівні поверхні нанесен-

ня клею виконувати за допомогою шпателя із зубця-
ми 10x10 мм, рівномірно розподіляючи масу по всій по-
верхні. При приклеюванні на нерівні основи на відстані 
3 см від краю плити нанести розчинову суміш суцільною 
смугою шириною 34 см, влаштовуючи розриви для запо-
бігання утворенню повітряних пробок. На решту поверхні 
плити розміром 50x100 см викласти 34 грудки розчино-
вої суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж 
на 50% площі своєї поверхні. Плити з екструдованого пі-
нополістиролу попередньо обробити грубим наждачним 
папером для надання шорсткості. На мінераловатні пли-
ти клей наносити на всю поверхню плити, попередньо 
промастивши її для забезпечення надійного зчеплення. 
Після нанесення розчинової суміші плиту прикласти до 
стіни на призначене місце і притиснути до отримання 
рівної площини з сусідніми плитами. Видалити надлишок 
клею — на торцях не повинно бути залишків. Теплоізоля-
ційні плити приклеювати з розбіганням швів. Механічне 
закріплення та виконання гідрозахисного покриття про-
водити не раніше 3х днів після приклеювання плит.

Виконання гідрозахисного армованого шару
Розчинову суміш наносити на поверхню плити з вико-

ристанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на 
ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10x10 мм 
провести вирівнювання товщини шару клею. Використову-
ючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпа-
клювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, 
рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття 
сусідніх смуг сітки повинне становити не менше  10  см. 
Товщина отриманого покриття – 34 мм. Нанесення деко-
ративних штукатурок проводити не раніше трьох діб після 
виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблю-
вальних робіт температура повітря, основи та використову-
ваних матеріалів повинна бути в межах від +5°С  до +30°С. 
Для забезпечення максимальної міцності покриття протя-
гом перших 34 днів поверхню оберігати від прямого соняч-
ного проміння, вітру і дощу (завішувати фасад сіткою), а при 
вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше З разів 
за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш 
використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготуван-
ня. Вказані рекомендації стосуються температури навколиш-
нього середовища +20°С та вологості 60%. При інших умо-
вах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 110 — армована волокном 
полімермінеральна модифікована суха 
клейова суміш на основі високоякісного 
цементу та модифікаторів провідних єв-
ропейських виробників для закріплен-
ня плит з пінополістиролу (в тому числі 
екструдованого) та мінеральної вати на 
цегляних, бетонних, поштукатурених по-
верхнях та виконання гідрозахисного 
армованого шару при влаштуванні сис-
тем утеплення будівель. Для зовнішніх та 
внутрішніх робіт.

для закріплення та захисту утеплювача
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ФЕРОЗІТ 111 Клей для сітки  
в системах теплоізоляції

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити на поверхню пли-

ти з використанням шпателя з рівним краєм су-
цільними смугами на ширину армувальної сітки. 
Шпателем з зубцями 10x10 мм провести вирів-
нювання товщини шару клею. Використовуючи 
шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно 
зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю 
втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без 
складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сіт-
ки повинне становити не менше 10 см. Товщина 
отриманого покриття – 34 мм. Нанесення деко-
ративних штукатурок проводити через 3  доби 
після виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних 
та оздоблювальних робіт температура повітря, 
осно ви та використовуваних матеріалів повинна 
бути в межах від +5°С до +30°С. 

Для забезпечення максимальної міцності 
покриття протягом перших 34  днів поверхню 
оберігати від прямого сонячного проміння, вітру 
і дощу (завішувати фасад сіткою), а при вітряній 
чи спекотній погоді періодично (не рідше З ра-
зів за 12 год) зволожувати нанесені покриття.

Розчинову суміш використовувати не пізніше, 
ніж через 2 години після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 111 — армована волокном 
полімермінеральна модифікована суха 
клейова суміш на основі високоякісно-
го цементу та модифікаторів провідних 
європейських виробників для виконан-
ня гідрозахисного армованого шару по 
пінополістирольних та мінераловатних 
плитах при влаштуванні систем утеплен-
ня. Рекомендований для приклеювання 
декоративних елементів з пінополісти-
ролу. Може бути використаний для при-
клеювання теплоізоляційних плит. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт. .

ДЛЯ  
ВЛАШТУВАННЯ 
АРМОВАНОГО 
ШАРУ

АРМОВАНИЙ 
ВОЛОКНОМ

ЕЛАСТИЧНИЙ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ВОДОВІДПІРНИЙ

УДАРОСТІЙКИЙ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчи-
нової суміші

0,240,26 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, 
не менше

120 хв

Границя міцності на стиск, не менше 4 МПа

Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,6 кг/м2√год

Міцність зчеплення з основою після: 
– витримування в повітряносухих 
 умовах, не менше 
– замочування у воді, не менше

0,08 МПа до пінополіс-
тиролу 

0,015 МПа до мінвати

Морозостійкість 50 циклів

Паропроникність, не менше 0,1 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 4,5 кг

для виконання армованого шару
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,230,25 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв
Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5 кг/м2√год
Час коригування, не менше 10 хв
Усадка, не більше 1,5 мм/м
Міцність зчеплення з бетонною основою  
після витримування в повітряносухих умовах, 
не менше

0,5 МПа

Міцність зчеплення з бетонною основою, після 
навперемінного заморожування та відтавання,  
50 циклів, не менше

0,5 МПа

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС
Витрати сухої суміші:
– для приклеювання теплоізоляційних плит 
 на 1 м2 поверхні
– для виконання армованого шару
 на 1 м2 поверхні

4,56 кг 

4,56 кг

ПАРОПРОНИКНИЙ

АТМОСФЕРО-
СТІЙКИЙ

ЗРУЧНИЙ У 
ВИКОРИСТАННІ

СТІЙКИЙ ДО 
СПОВЗАННЯ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТИЙ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ 

ФЕРОЗІТ 119Клей для систем теплоізоляції з 
легкого ніздрюватого бетону 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приклеювання теплоізоляційних плит
Теплоізоляційні плити встановити довгою стороною за 

горизонтом, з розміщенням вертикальних осей розбіжно. 
Перед приклеюванням плити слід розмістити «на сухо» і, 
при потребі, підігнати краї сусідніх плит. Максимальна ши-
рина щілин – 2 мм. На кутах будови плити, які стикаються, 
слід приклеювати з перев’язками. Приклеювання теплоі-
золяційних плит починати на висоті не менше 40  см від 
рівня грунту.

При приклеюванні на нерівні основи на відстані 3  см 
від краю плити нанести розчинову суміш суцільною сму-
гою шириною  34 см, влаштовуючи розриви для запобі-
гання утворенню повітряних пробок. На решту поверхні 
плити розміром  50x100  см викласти   34  грудки розчи-
нової суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж 
на 50% площі своєї поверхні. Видалити надлишок клею — 
на торцях не повинно бути залишків. Не раніше, ніж че-
рез 3 дні після приклеювання теплоізоляційних плит до-
пущені нерівності при укладанні плит вирівняти за допо-
могою шліфувальної сітки, закріпленої на терці. Механічне 
закріплення та виконання гідрозахисного покриття прово-
дити не раніше 3х днів після приклеювання плит.

Виконання гідрозахисного армованого шару
Розчинову суміш наносити на поверхню плити з вико-

ристанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на 
ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10x10 мм 
провести вирівнювання товщини шару клею. Використову-
ючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпа-
клювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, 
рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття 
сусідніх смуг сітки повинне становити не менше  10  см. 
Товщина отриманого покриття  – 34  мм. Нанесення деко-
ративних штукатурок проводити не раніше трьох діб після 
виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних та оздо-
блювальних робіт температура повітря, основи та ви-
користовуваних матеріалів повинна бути в межах 
від  +5°С  до  +30°С.  Для забезпечення максимальної міц
ності покриття протягом перших 34 днів поверхню обе-
рігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу (за-
вішувати фасад сіткою), а при вітряній чи спекотній погоді 
періодично (не рідше З разів за 12 год) зволожувати на-
несені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, 
ніж через 120 хв після приготування. Вказані рекомендації 
стосуються температури навколишнього середовища +20°С 
та вологості 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 119 — полімермінеральна мо-
дифікована суха клейова суміш на основі 
високоякісного цементу та модифікато-
рів провідних європейських виробників 
для закріплення плит теплоізоляційних 
з ніздрюватого бетону (газобетону) на 
цегляних, бетонних, поштукатурених 
поверхнях та виконання гідрозахисного 
армованого шару. Для зовнішніх та вну-
трішніх робіт. 

для теплоізоляційних плит з ніздрюватого бетону (газобетону)
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ФЕРОЗІТ 120 Клей  
для гіпсокартону

ВИСОКА АДГЕЗІЯ 
ДО ОСНОВИ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ 
СТІН З ГІПСОВИХ 
БЛОКІВ

БЕЗУСАДОЧНИЙ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ФАСУВАННЯ
• 15 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,580,61 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 60 хв

Відкритий час, не менше 15 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні  
при товщині шару 3 мм 4 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш накладати суцільною смугою 

(залишаючи 34 розриви для вентиляції) по пе-
риметру і  68  грудок в середній частині плити. 
Плиту з нанесеною розчиновою сумішшю при-
тиснути до основи і вирівняти з використанням 
правила довжиною 2 м. Плити слід встановлюва-
ти з вентиляційними зазорами 11,5 см біля під-
логи та стелі, з розбіганням швів. Шпаклювання 
швів між плитами проводити через 6 годин після 
приклеювання гіпсокартону.

Роботи виконувати при температурі навко
лиш ньо го середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 60 хвилин після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С  та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 120 — полімермінеральна 
суха клейова суміш на основі гіпсу з 
наповнювачами та полімерними моди-
фікаторами провідних європейських 
виробників для приклеювання плит з гі-
псокартону на цегляні, бетонні, поштука-
турені та інші поверхні. Можна застосо-
вувати для попереднього вирівнювання 
поверхні та для укладання гіпсових бло-
ків. Для внутрішніх робіт.

для гіпсокартону та укладання гіпсових блоків
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,220,25 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв

Границя міцності на стиск, не менше 5 МПа

Міцність зчеплення з основою, не менше 0,2 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м3 кладки з блоків 
розміром 300х200х600мм (при товщині шару 
3 мм)

25 кг

ЗАПОБІГАЄ  
УТВОРЕННЮ  
«МІСТКІВ ХОЛОДУ»

ПЛАСТИЧНИЙ 

АТМОСФЕРО-
СТІЙКИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ЗРУЧНИЙ  
У ВИКОРИСТАННІ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ 

ФЕРОЗІТ 140Клей для піно  
та газобетонних блоків

ВИКОНАННЯ РОБІТ
За допомогою шпателя із зубцями розчино-

ву суміш рівномірно нанести на вертикальну 
та горизонтальну поверхні кладки, вирівняти і 
притиснути блок. Роботи виконувати при темпе-
ратурі навколишнього середовища, матеріалу та 
основи від +5°С до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 150 хв після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 140 — полімермінеральна  
суха клейова суміш на основі високоя-
кісного цементу з полімерними моди-
фікаторами провідних європейських 
виробників для укладання піно та га-
зобетонних блоків. Викорис тання клею 
зменшує втрати тепла порівняно з клад-
кою з традиційних мате ріалів. Для зов-
нішніх та внутрішніх робіт.

для піно- та газобетонних блоків
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ФЕРОЗІТ 231 Клей для керамічних  
блоків теплоутримуючий 

МІСТИТЬ ПЕРЛІТ

ПЛАСТИЧНИЙ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

АТМОСФЕРО-
СТІЙКИЙ

ЗМЕНШУЄ ВТРАТИ 
ТЕПЛА

ФАСУВАННЯ
• 22 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,190,23 л  
на 1кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв

Міцність зчеплення з бетонною основою  
(повітряносухі умови), не менше

0,2 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 5 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару 10 мм

14 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викладати за допомогою кель-

ми чи ковша рівномірно на горизонтальну та верти-
кальну поверхні кладки, встановити  стіновий еле-
мент, вирівняти і притиснути.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 150 хв після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 231 — суха суміш на осно-
ві високоякісного цементу, кварцового 
піску та перліту для укладання кераміч-
них блоків типу Поротерм, цегли, бетон-
них, газо та пінобетонних блоків при 
зведенні стін та перегородок з отриман-
ням теплоізолюючих швів. Для внутріш-
ніх та зовнішніх робіт.

для блоків типу Поротерм теплоутримуючий
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ ФЕРОЗІТ
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Група клею ЗК1 ЗК1 ЗК1 ЗК1 ЗК2 ЗК2 ЗК 4 ЗК5 ГІ3 ГІ3 ЗК5 ЗК6 MP2 MP2

Для зовнішніх робіт •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• ••

Для внутрішніх робіт •• •• •• •• •• •• •• • • • • •• •• ••

ОСНОВА
Цементна, цементновапняна 
штукатурка •• •• •• •• •• • •• •• •• •• ••

Гіпсокартонні плити • • • • • •• ••

Цементні стяжки •• •• •• •• • •• •• ••

Старе керамічне покриття ••

Плити OSB •• •

Силікатна цегла та бетон • • • •• •• •• •• •• •• ••

Піно та газобетонні блоки •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• ••

Керамічна цегла, блоки типу 
Поротерм •• •• • •• • • •• •• •• •• •• •• ••

Гіпсові блоки ••

ТИП ПЛИТКИ
Керамічні розміром до 33*33 см •• •• •• • • • ••

Керамічні розміром до 40*40 см •• •• • • • ••

Керамічні з стороною більше 40 см • •• ••

Грес розміром до 33*33 см • •• • • ••

Грес розміром до 40*40 см • • • ••

Грес з стороною більше 40 см ••

Природний та штучний камінь • • •• •• ••

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Для армованого шару системи  
утеплення •• ••

Для «теплих» підлог •• • •• ••

Для камінів, печей, димоходів • •• •

Для терас, цоколів, балконів • •• • •• •• ••

Для басейнів •• ••

Для екструдованого полістиролу • •• ••

Для пінополістиролу • •• •• ••

Для мінераловантих плит • •• •• ••

Плити теплоізоляційні з ніздрюва-
того бетону • • ••

•• – рекомендовано • – може бути використано

Будуймо Україну разом!
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ФЕРОЗІТ 200/201 Штукатурка  
декоративна «Шуба»

ПАРОПРОНИКНА 

МОРОЗОСТІЙКА

ГІДРОФОБНА

ЕЛАСТИЧНА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
І ВНУТРІШНІХ 
РОБІТ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,210,23 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон),  
не менше, після:
– витримування в повітряносухих умовах
– навперемінного заморожування та  
 відтавання, 75 циклів

0,5 МПа

0,5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5 кг/м2√год

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні: 
– Ферозіт 200
– Ферозіт 201

33,5 кг
22,5 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити на основу за до-

помогою шпателя чи терки з нержавіючої сталі, 
вирівнюючи товщину шару до розміру зерен 
крихти. Декоративну фактуру формувати пласт-
масовою теркою. Період часу між нанесенням 
розчинової суміші та її заглажуванням залежить 
від ступеня водопоглинання основи, температури 
зов нішнього середовища та консистенції розчи-
нової суміші. Не можна доводити до пересихан-
ня країв нанесеної розчинової суміші, що може 
стати причиною нерівномірного забарвлення 
поверхні (виконувати роботу методом “мокре 
по мокрому”). На однорідних поверхнях роботи 
слід проводити безперервно і чітко дотримува-
тись співвідношення між кількістю води та сухої 
суміші для кожного замісу. При стикуванні шарів 
штукатурки використовувати малярну стрічку, яку 
відривати до висихання штукатурки. При нане-
сенні штукатурки назовні обов’язково завішувати 
фасад захисною сіткою для оберігання від пря-
мого сонячного проміння, вітру дощу, а при віт-
ряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 
разів за 12 год) додатково зволожувати нанесені 
покриття.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С. 

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 2 години після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С  та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 200/201 — полімерміне-
ральна модифікована суха суміш на 
основі високоякісного білого цементу 
з наповнювачами та полімерними мо-
дифікаторами провідних європейських 
виробників для отримання штукатурки 
з декоративною фактурою типу «шуба» 
з розміром зерна 2 мм та 1,5 мм відпо-
відно на бетонних, цементних та цемент-
новапняних основах, захисних армова-
них шарах в системах утеплення. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

з фактурою «Шуба» 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,210,23 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, 
не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон),  
не менше, після:
– витримування в повітряносухих умовах
– навперемінного заморожування та
 відтавання, 75 циклів

0,5 МПа

0,5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5 кг/м2√год

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 основи 2,03,5 кг

ФЕРОЗІТ 203Моделююча декоративна 
штукатурка «Структурна»

ПЛАСТИЧНА

ЗРУЧНА У 
ВИКОРИСТАННІ

УДАРОСТІЙКА

МОРОЗОСТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І 
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ЛЕГКО 
НАНОСИТЬСЯ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити рівномірно на осно-

ву за допомогою шпателя чи терки з нержавіючої 
сталі . Товщина нанесеної розчинової суміші (не 
більше 14мм) визначається вибра ною фактурою, 
яка формується за допомогою фактурного валика, 
шпателя, губки чи пензля, силіконового шабло-
ну (матриці) з рисунком під дерево чи камінь. Не 
можна доводити до пересихання країв нанесеної 
розчинової суміші, що може стати причиною нерів-
номірного забарвлення поверхні (виконувати ро-
боту методом “мокре по мокрому”). На однорідних 
поверхнях роботи слід проводити безперервно і 
чітко дотримуватись співвідношення між кількістю 
води та сухої суміші для кожного замісу. При стику-
ванні шарів штукатурки використовувати малярну 
стрічку, яку відривати до висихання штукатурки. 
При нанесенні штукатурки назовні обов’язково 
завішувати фасад захисною сіткою для оберігання 
від прямого сонячного проміння, вітру дощу, а при 
вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 
3 разів за 12 год) додатково зволожувати нанесені 
покриття. Фарбування поверхні виконувати не ра-
ніше 7 діб від нанесення штукатурки.

Роботи виконувати при температурі нав
ко лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С. 

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 2 години після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С  та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 203 — полімермінеральна 
модифікована суха суміш на основі ви-
сокоякісного білого цементу з наповню-
вачами та полімерними модифікаторами 
провідних європейських виробників для 
отримання штукатурки з декоратив-
ною фактурою, вигляд якої залежить від 
техніки виконання. Штукатурку можна 
наносити на бетонних, цементних та 
цементновапняних основах, захисних 
армованих шарах в системах утеплення. 
Для зовнішніх та внут рішніх робіт.

фактура якої залежить від техніки виконання
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ФЕРОЗІТ 212/213 Штукатурка  
декоративна «Короїд»

ФЕРОЗІТ 212/213 — полімермінераль-
на модифікована суха суміш на основі 
високоякісного білого цементу з на-
повнювачами та полімерними модифі-
каторами провідних європейських ви-
робників для отримання штукатурки з 
декоративною фактурою типу «Короїд» з 
розміром зерна 2 мм та 3 мм відповід-
но на гіпсових, бетонних, цементних та 
цементновапняних основах, захисних 
армованих шарах в системах утеплення. 
Для зовнішніх та внут рішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Розчинову суміш нанести на основу за допомогою 

терки, полутерка чи шпателя з нержавіючої сталі, 
тримаючи інструмент під кутом ≈30°. Після вирівню-
вання шару суміші до товщини зерен крихти (поява 
структурних рисок) поверхню затерти пластмасо-
вою теркою. Штукатурку Ферозіт  212/213 можна 
затирати по вертикалі і по горизонталі, круговими 
або хрестоподібними рухами, залежно від бажаної 
фактури. Період часу між нанесенням розчинової 
суміші та її затиранням залежить від ступеня водо-
поглинання основи, температури навколишнього 
середовища та консистенції суміші. Не можна до-
водити до пере сихання країв нанесеної розчинової 
суміші, що може стати причиною нерівномірного 
забарвлення поверхні (виконувати роботу методом 
«мокре по мокрому»). Не рекомендується наносити 
суміш на цоколь. На однорідних поверхнях роботи 
слід проводити безперервно і чітко дотримуватись 
співвідношення між кількістю води та сухої суміші 
для кожного замісу. При стикуванні шарів штукатур-
ки використовувати малярну стрічку, яку відривати 
до висихання штукатурки. При нанесенні штукатурки 
назовні обов’язково завішувати фасад захисною сіт-
кою для оберігання від прямого сонячного проміння, 
вітру дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періо-
дично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволо-
жувати нанесені покриття.

Роботи виконувати при температурі навколиш
нього середовища, матеріалу та основи від  +5°С 
до +30°С. 

Розчинову суміш використати не пізніше 120 хв 
після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 60%. 
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці.

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЕЛАСТИЧНА

ГІДРОФОБНА

ПАРОПРОНИКНА

УДАРОСТІЙКА

РОЗМІР ЗЕРНА 
2 ММ/3 ММ

 
МОРОЗОСТІЙКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,180,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5кг/м2√год

Міцність зчеплення з основою, не менше, після: 
– витримування в повітряносухих умовах
– навперемінного заморожування та відтавання,  
 75 циклів

0,5 МПа

0,5 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні  
– Ферозіт 212 
– Ферозіт 213

 
2,42,6 кг 
3,54 кг

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

з фактурою «Короїд» 
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ФЕРОЗІТ  212  Сірий / 213  СірийШтукатурка декоративна 
«Короїд» (сірого кольору)

ФЕРОЗІТ 212/213 (сірого кольору) — 
полімермінеральна модифікована суха 
суміш на основі високоякісного cірого 
цементу з наповнювачами та полімерни-
ми модифікаторами провідних європей
ських виробників для отримання шту-
катурки з декоративною фактурою типу 
«Короїд» з розміром зерна 2 мм та 3 мм 
відповідно на гіпсових, бетонних, цемент-
них та цементновапняних основах, за-
хисних армованих шарах в системах уте-
плення. Для зовнішніх та внут рішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Розчинову суміш нанести на основу за допомогою 

терки, полутерка чи шпателя з нержавіючої сталі, 
тримаючи інструмент під кутом ≈30°. Після вирівню-
вання шару суміші до товщини зерен крихти (поява 
структурних рисок) поверхню затерти пластмасо-
вою теркою. Штукатурку Ферозіт  212/213 можна 
затирати по вертикалі і по горизонталі, круговими 
або хрестоподібними рухами, залежно від бажаної 
фактури. Період часу між нанесенням розчинової 
суміші та її затиранням залежить від ступеня водо-
поглинання основи, температури навколишнього 
середовища та консистенції суміші. Не можна до-
водити до пере сихання країв нанесеної розчинової 
суміші, що може стати причиною нерівномірного 
забарвлення поверхні (виконувати роботу методом 
«мокре по мокрому»). Не рекомендується наносити 
суміш на цоколь. На однорідних поверхнях роботи 
слід проводити безперервно і чітко дотримуватись 
співвідношення між кількістю води та сухої суміші 
для кожного замісу. При стикуванні шарів штукатур-
ки використовувати малярну стрічку, яку відривати 
до висихання штукатурки. При нанесенні штукатурки 
назовні обов’язково завішувати фасад захисною сіт-
кою для оберігання від прямого сонячного проміння, 
вітру дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періо-
дично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволо-
жувати нанесені покриття.

Роботи виконувати при температурі навколиш
нього середовища, матеріалу та основи від  +5°С 
до +30°С. 

Розчинову суміш використати не пізніше 120 хв 
після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 60%. 
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці.

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЕЛАСТИЧНА

ГІДРОФОБНА

ПАРОПРОНИКНА

УДАРОСТІЙКА

РОЗМІР ЗЕРНА 
2 ММ/3 ММ

 
МОРОЗОСТІЙКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,180,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5кг/м2√год

Міцність зчеплення з основою, не менше, після: 
– витримування в повітряносухих умовах
– навперемінного заморожування та відтавання,  
 75 циклів

0,5 МПа

0,5 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні  
– Ферозіт 212 
– Ферозіт 213

 
2,42,6 кг 
3,54 кг

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

з фактурою «Короїд» сірого кольру
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ФЕРОЗІТ 220 Штукатурка  
цементновапняна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші

0,170,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 2 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 при товщині шару 
10 мм 15 кг

ФЕРОЗІТ 220 – модифікована суха су-
міш на основі високоякісних цементу і 
вапна з наповнювачами та полімерними 
модифікаторами провідних європей-
ських виробників для вирівнювання по-
верхонь з цегли, бетону, старої штукатур-
ки. Для зовнішніх та внут рішніх робіт.

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

ЕКОЛОГІЧНО  
ЧИСТА

ЗРУЧНА У 
ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ  
І ВНУТРІШНІХ  
РОБІТ

МАЄ ВИСОКУ  
АДГЕЗІЮ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурну розчинову суміш накидати рівно-

мірно на стіну за допомогою кельми або ковша. 
Товщина шару за один прохід – не більше 20 мм. 
Надлишок розчинової суміші зібрати дерев`я-
ною або металевою рейкою. Затирання поверхні 
проводити дерев’яною або пластмасовою тер-
кою після підсихання штукатурки.

Для забезпечення оптимальних умов гід-
ратації протягом перших  3  днів від нанесення 
поверхню оберігати від прямого сонячного про-
міння, вітру і дощу (завішувати фасад сіткою), 
а  при вітряній чи спекотній погоді періодично 
(не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нане-
сені покриття.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 150 хв після приготування. 

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С  та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

цементно-вапняна для вирівнювання поверхні
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ДЛЯ  
МЕХАНІЗОВАНОГО 
НАНЕСЕННЯ

ПЛАСТИЧНА

АТМОСФЕРО- 
СТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ЕКОЛОГІЧНО  
ЧИСТА

МОРОЗОСТІЙКА

ФАСУВАННЯ
• 23 КГ

ФЕРОЗІТ 222 — полімермінеральна 
модифікована суха суміш на основі ви-
сокоякісного цементу і вапна з наповню-
вачами та полімерними модифікаторами 
провідних європейських виробників для 
вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, 
пінобетону, старої штукатурки з викорис-
танням штукатурної установки. Для зов-
нішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
При використанні штукатурної установкина-

несення розчинної суміщі проводити горизон-
тальними смугами між маяками. Через 510 хви-
лин вирівняти розчинову суміш правилом. Через 
24 години після нанесення штукатурки вийняти 
маяки та заповнити утворені виямки Ферозіт 222. 
При товщині штукатурки більше 20 мм нанесення 
здійснювати в кілька прийомів. Час між нанесен-
ням шарів повинен становити 23 години для ту-
жавіння попереднього шару. Затирання поверхні 
проводити дерев’яного або пластмасовою теркою 
після підсихання штукатурки.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше 180 хв 
після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
нав колишнього середовища  20°С  та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,200,22 л  
на 1 кг суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 180 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше

0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 2 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Паропроникність , не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 при товщині шару 
10 мм 

14 кг

ФЕРОЗІТ 222Штукатурка цементновапняна 
для машинного нанесення

цементно-вапняна для машинного нанесення
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ФЕРОЗІТ 227 Штукатурка для піно –  
та газобетонних блоків

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,180,22 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 1,2 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Паропроникність, не менше 0,1 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару 10 мм 12 кг

МІСТИТЬ ПЕРЛІТ

ПЛАСТИЧНА 

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

МОРОЗОСТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

ЕКОЛОГІЧНО  
ЧИСТА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити рівномірно на сті-

ну за допомогою шпателя, терки чи полутерка. 
Товщина одного шару – не більше 30 мм. Нане-
сення наступного шару виконувати не раніше 
ніж 4  год від виконання попереднього. Зати-
рання поверхні проводити пластиковою теркою 
після підсихання штукатурки. При використанні 
армувальної сітки забезпечити перекривання 
сусідніх смуг не менше 10 см. Сітка повинна бути 
повністю втоплена в штукатурку, рівномірно на-
тягнутою, без складок і пухирів.

Для забезпечення максимальної міцності 
покриття протягом перших 34 днів поверхню 
оберігати від прямого сонячного проміння, вітру 
і дощу (завішувати фасад сіткою), а при вітряній 
чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 ра-
зів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. 

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С. 

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 120 хв після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища  +20°С та вологос-
ті 60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 227 — суха суміш на основі 
високоякісних цементу і гідратного вап-
на з мінеральними наповнювачами, пер-
літом та полімерними модифікаторами 
провідних європейських виробників для 
вирівнювання поверхонь з ніздрюватих 
бетонів, піно та газобетонних блоків, 
цегли, бетону, старої штукатурки. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

цементно-вапняна для піно- та газобетонних блоків
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ФЕРОЗІТ 230Суміш  
для виконання кладки

МОРОЗОСТІЙКА

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ  
І ВНУТРІШНІХ 
РОБІТ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ЛЕГКА В РОБОТІ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ФЕРОЗІТ 230 — полімермінеральна мо-
дифікована суміш на основі високоякіс-
ного цементу та модифікаторів провід-
них європейських виробників для 
мурування стін, перегородок з цегли та 
бетонних бло ків. Для внутрішніх та зов-
нішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викласти за допомогою 

кельми чи ковша рівномірно на горизонтальну 
та вертикальну поверхні кладки, встановити сті-
новий елемент, вирівняти і притиснути. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше 180 хв 
після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,130,16 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 180 хв

Міцність зчеплення з бетонною основою  
(повітряносухі умови), не менше 0,2 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 5 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару 10 мм 16 кг

для мурування стін та перегородок
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АНТИ-
БАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ЕФЕКТ

ПІДВИЩЕНА ПАРО-
ПРОНИКНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ЗРУЧНА У 
ВИКОРИСТАННІ

СТІЙКА ДО  
БІОЛОГІЧНИХ  
ЗАБРУДНЕНЬ

ФАСУВАННЯ
• 23 КГ

ФЕРОЗІТ 235 Штукатурка  
вапняна стартова «ШТУК 1»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,250,30 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші  
в закритій ємності, не менше 24 год

Товщина шару при одноразовому нанесенні 315 мм

Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні  
при товщині шару 10 мм

14 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш накидати рівномірно на сті-

ну за допомогою кельми або ковша. Товщина 
шару за один прохід – не більше 15 мм. Надли-
шок суміші зібрати дерев`яною або металевою 
рейкою. Затирання поверхні проводити войлоч-
ною або пластмасовою теркою після підсихання 
штукатурки. Після повного висихання поверхня 
придатна до пофарбування (але не раніше, ніж 
через 7 діб після нанесення). Рекомендовано для 
пофарбування використовувати вапняну фарбу 
Ферозіт 37.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Термін придатності розчинової суміші в за-
критій ємності 24 год.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 235 — суха суміш на основі 
високоякісного гідратного вапна з квар-
цовими та карбонатними наповнювача-
ми для стартового вирівнювання повер-
хонь з бетону, пінобетону, штукатурки. 
Використання комплексу вапняних мате-
ріалів дозволяє створити покриття з під-
вищеною паропроникністю порівняно 
із іншими матеріалами. Для внутрішніх 
робіт.

вапняна стартова «ШТУК 1»
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ФЕРОЗІТ 240Штукатурка 
вапняна фінішна «ШТУК 2»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,350,40 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші  
в закритій ємності, не менше 24 год

Товщина шару при одноразовому нанесенні,  
не більше 3 мм

Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа

Паропроникність, не менше 0,07 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару 3 мм 1,8 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для уникнення перетирання та отримання висо-

кого ступеня декоративності поверхні, нанесення 
розчинової суміші на основи з нерівностями біль-
ше 3 мм рекомендовано виконувати у два прийо-
ми. Рівномірно нанести на стіну перший шар за 
допомогою шпателя з нержавіючої сталі шириною 
600 мм, а після підсихання повторно нанести другий 
шар розчинової суміші. Після підсихання покриття, 
достатнього для початку затирання (на зволожених 
поверхнях час до початку затирання збільшуєть-
ся), войлочною теркою затерти поверхню, а потім 
теркою з губкою надати поверхні рівномірного ви-
гляду. За потреби терку зволожувати, залишки ма-
теріалу періодично видаляти. Час між нанесенням 
розчинової суміші та її заглажуванням залежить 
від ступеня водопоглинання основи, температури 
навколишнього середовища та консистенції розчи-
нової суміші. Не допускати надмірного затирання 
нанесеної розчинової суміші та пересихання країв, 
що може стати причиною неоднорідності поверхні 
(виконувати роботу методом «мокре по мокрому»). 
Після повного висихання поверхня придатна до 
пофарбування (але не раніше, ніж через 7 діб після 
нанесення). Рекомендовано для пофарбування ви-
користовувати вапняну фарбу Ферозіт 37.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Термін придатності розчинової суміші в закри-
тій ємності 24 год.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 60%. 
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці.

АНТИ-
БАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ЕФЕКТ

ПІДВИЩЕНА ПАРО-
ПРОНИКНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ЗРУЧНА У 
ВИКОРИСТАННІ

СТІЙКА ДО  
БІОЛОГІЧНИХ  
ЗАБРУДНЕНЬ

ФАСУВАННЯ
• 23 КГ

ФЕРОЗІТ 240 — суха суміш на осно-
ві високоякісного гідратного вапна з 
кварцовими та карбонатними наповню-
вачами, полімерними модифікаторами 
для вирівнювання поверхонь з бетону, 
пінобетону, штукатурки. Використання 
комплексу вапняних матеріалів дозволяє 
створити покриття з підвищеною паро-
проникністю порівняно із іншими мате-
ріалами. Для внутрішніх робіт.

вапняна фінішна «ШТУК 2»
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ФЕРОЗІТ 250 Штукатурка  
гіпсова

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,350,44 л  
на 1 кг суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 90 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 5,0 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 1,2 МПа

Паропроникність , не менше 0,07 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5 – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщини шару 10 мм 12 кг

ТОВЩИНА ШАРУ 
5-30 ММ

ЛЕГКА В РОБОТІ

ВІДСУТНІСТЬ 
УСАДОК

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ПАРОПРОНИКНА

ПЛАСТИЧНА

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
РОБІТ

ФАСУВАННЯ
• 30 КГ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурну розчинову суміш нанести на основу 

за допомогою ковша або кельми. Поверхню вирів-
няти правилом. Відразу після схоплення маси дріб-
ні виступи усунути, зрізаючи їх широким шпателем. 
При виконанні штукатурки в два шари на першому 
шарі до його схоплення зробити за допомогою 
кельми рельєфну сітку глибиною 5 мм для забез-
печення надійного зчеплення шарів штукатурки. 
Поверхню загладити фінішною шпаклівкою Фе-
розіт 320 або Ферозіт 325.  Фарбувати поверхню, 
наклеювати шпалери можна після повного виси-
хання штукатурки (вологість менше  2%), що дося-
гається при нормальних умовах за 34 доби. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С до 
+30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 90 хвилин після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 250 — полімермінеральна мо-
дифікована суха суміш на основі гіпсу з 
наповнювачами та полімерними моди-
фікаторами провідних європейських ви-
робників для вирівнювання поверхонь з 
цегли, бетону, пінобетону, старої штука-
турки всередині приміщень.

гіпсова для вирівнювання поверхні
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ФЕРОЗІТ 252Штукатурка гіпсова  
для машинного нанесення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,450,55 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 90 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше 0,1 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 0,5 МПа

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Максимальна товщина одного шару, мм 20 мм

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати розчинової суміші на 1 м2 при товщині 
шару 10 мм 11 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурну розчинову суміш нанести на ос-

нову товщиною до 20 мм. Поверхню вирівняти 
правилом. Відразу після схоплення маси дрібні 
виступи усунути, зрізаючи їх широким шпателем. 
При виконанні штукатурки в два шари на пер-
шому шарі до його схоплення зробити за допо-
могою кельми рельєфну сітку глибиною 5 мм для 
забезпечення надійного зчеплення шарів штука-
турки. Після початку тужавіння поверхню злегка 
зволожити, розмити губкою і загладити широким 
шпателем. Фарбувати поверхню, наклеювати 
шпалери можна після повного висихання штука-
турки (вологість менше 2%), що досягається при 
нормальних умовах за 34 доби. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використовувати не пізніше, 
ніж через 90 хвилин після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 252 — полімермінеральна 
модифікована суха суміш для машин-
ного нанесення на основі гіпсу, перліту, 
наповнювачів та полімерних модифіка-
торів провідних європейських виробни-
ків для вирівнювання поверхонь з цегли, 
бетону, пінобетону, старої штукатурки 
всередині приміщень.

ДЛЯ  
МЕХАНІЗОВАНОГО 
НАНЕСЕННЯ

БІЛА

ЛЕГКА В РОБОТІ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ВІДСУТНІСТЬ 
УСАДОК

ЗРУЧНА 
У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
РОБІТ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

гіпсова з перлітом для машинного нанесення
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ФЕРОЗІТ 270 Штукатурка цементно 
вапняна теплоізоляційна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,680,72 л  
на 1 кг суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 120 хв

Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 1,2 МПа

Паропроникність, не менше 0,1 мг/м·год·Па

Коефіцієнт теплопровідності 0,135 Вт /м·К

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрата сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару 10 мм 9 кг

ЕКОЛОГІЧНО  
ЧИСТА

МІСТИТЬ ПЕРЛІТ

ПАРОПРОНИКНА

ТЕПЛОЗБЕРІГАЮЧА

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ПРИДАТНА ДЛЯ 
МЕХАНІЗОВАНОГО 
НАНЕСЕННЯ

ФАСУВАННЯ
• 15 КГ

ФЕРОЗІТ 270 — полімермінеральна  
модифікована суха суміш на основі  ви-
сокоякісних цементу і гідратного вапна 
з мінеральними наповнювачами, пер-
літом та полімерними модифікаторами 
провідних європейських виробників для 
вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, 
ніздрюватих бетонів, старої штукатурки 
вручну або з використанням штукатурної 
установки. Для зовнішніх та внутрішніх 
робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш накидати рівномірно на сті-

ну за допомогою кельми або ковша. Товщина од-
ного шару – не більше 25 мм. При використанні 
штукатурної установки нанесення розчинової 
суміші проводити згідно рекомендацій виробни-
ка установки. Надлишок суміші зібрати дерев’я-
ною або металевою рейкою. Затирання поверхні 
проводити дерев’яною або пластмасовою тер-
кою після підсихання штукатурки. Допускається 
нанесення штукатурки на фасад (вище цоколя) з 
влаштуванням гідрозахисного шару (наприклад, 
декоративної штукатурки Ферозіт 213).

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше 
120 хв після приготування.

Для забезпечення оптимальних умов гідра-
тації протягом перших 3 днів від нанесення 
поверхню оберігати від прямого сонячного про-
міння, вітру і дощу (завішувати фасад сіткою), а 
при вітряній чи спекотній погоді періодично (не 
рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені 
покриття.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

«тепла» цементно-вапняно-перлітова
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Група ШТ4 ШТ4 ШТ4 ШТ4 ШТ4 ШТ2 ШТ2 ШТ3 ШТ1 ШТ6 ШТ3 ШТ6 ШТ6

Для зовнішніх робіт •• •• •• •• •• •• • •• ••

Для внутрішніх робіт • • • • • •• • •• •• •• •• •• ••

ОСНОВА

Керамічна та силікат-
на цегла, бетон •• •• • •• •• •• •• •

Піно та газобетонні 
блоки • • • • • •• •• •• •• •• •• •• ••

Цементна,  
цементновапняна 
штукатурка

•• •• •• •• •• • • • • • • •• ••

Вапняна штукатурка •• ••

Гіпсокартонні плити,  
оброблені Ферозіт 11 • • • • • •

Гіпсові блоки • • • • • •• ••

Армований шар 
систем утеплення •• •• •• •• ••

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ

Вручну •• •• •• •• •• •• • •• •• • •• • •

Машинним способом •• • •• •

ВЛАСТИВОСТІ

На основі цементу * * * * * * * * *

На основі гідратного 
вапна * *

На основі гіпсу * *

Фактура шуба шуба струк
тура короїд короїд

Армована волокном * * * * * *

Містить перліт * * *

Білого кольору * * * * *

Товщина шару, мм 2 1,5 13 2 3 520 520 330 230 520 525 215 25

Витрата, кг на 1 м2 33,5 22,5 23,5 2,42,6 3,54 1,8

Витрата, кг на 1 м2 
при товщині шару 
10 мм

15 14 12 12 11 9 14
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•• – рекомендовано • – може бути використано

ЗАСТОСУВАННЯ     ШТУКАТУРНИХ      СУМІШЕЙ      ФЕРОЗІТ

Будуймо Україну разом!



34 / ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

ЕКОЛОГІЧНО  
ЧИСТА 
ІДЕАЛЬНО БІЛА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І 
ВНУТРІНІХ РОБІТ

ВОДОВІДПІРНА

ТОВЩИНА ШАРУ 
ДО 1 ММ

ПАРОПРОНИКНА

АТМОСФЕРО-  
ТА МОРОЗОСТІЙКА

ФАСУВАННЯ
• 18 КГ • 5 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,340,36 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Товщина шару до 1 мм

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 1 МПа

Морозостійкість, циклів, не менше 75

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Усадка, не більше 1,5 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 основи від 0,25 кг

ФЕРОЗІТ 300 — полімермінеральна мо-
дифікована суха шпаклювальна суміш 
на основі високоякісного білого цемен-
ту з наповнювачами та модифікаторами 
провідних європейських виробників для 
фінішного вирівнювання бетонних та по-
штукатурених поверхонь, гіпсокартонних 
листів в приміщеннях з підвищеною во-
логістю та на фасадах будинків. Для зов-
нішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклювальну розчинову суміш нанести на 

основу рівномірно за допомогою металевого 
шпателя, потім загладити войлочною теркою або, 
після затвердіння, протерти наждачним папе-
ром. Для забезпечення максимальної міцності 
протягом перших 34 днів поверхню оберігати 
від прямого сонячного проміння, вітру і дощу 
(завішувати фасад сіткою), а при вітряній чи 
спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів 
за 12  год) зволожувати нанесені покриття. Не 
застосовувати для оздоблення систем утеплення.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 120 хв після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 300 Шпаклівка  
фасадна фінішна біла

БІЛА фасадна фінішна для поверхонь з підвищеною вологістю
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ФЕРОЗІТ 305Шпаклівка 
фасадна сіра

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,300,35 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв

Товщина шару до 5 мм

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше

0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 1 МПа

Морозостійкість, циклів, не менше 75

Паропроникність, не менше 0,05 мг/м·год·Па

Усадка, не більше 1,5 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 основи від 1 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклювальну розчинову суміш нанести на 

основу рівномірно за допомогою металевого 
шпателя, потім загладити войлочною теркою 
або після затвердіння протерти наждачним па-
пером. Для забезпечення максимальної міцності 
протягом перших 34 днів поверхню оберігати 
від прямого сонячного проміння, вітру і дощу 
(завішувати фасад сіткою), а при вітряній чи 
спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів 
за 12 год) зволожувати нанесені покриття. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 150 хв після приготування. 

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ  
І ВНУТРІШНІХ 
РОБІТ

ВОДОСТІЙКА

ТОВЩИНА ШАРУ 
ДО 5 ММ

ПАРОПРОНИКНА

АТМОСФЕРО-  
ТА МОРОЗО-
СТІЙКА

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ФАСУВАННЯ
• 20 КГ • 5 КГ

ФЕРОЗІТ 305 — полімермінеральна мо-
дифікована суха шпаклювальна суміш на 
основі високоякісного сірого цементу та 
модифікаторів провідних європейських 
виробників для вирівнювання бетонних 
та поштукатурених поверхонь, гіпсо-
картонних листів та ін. в приміщеннях 
з підви щеною вологістю та на фасадах 
будинків. Для зовнішніх та внутрішніх 
робіт.

СІРА фасадна для вирівнювання нерівностей до 5 мм
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ФЕРОЗІТ 310 Шпаклівка  
гіпсова стартова

ДЛЯ ТОВЩИНИ 
ШАРУ ДО 20 ММ

ВІДСУТНІСТЬ 
УСАДОК

ЛЕГКО НАНО-
СИТЬСЯ

ПЛАСТИЧНА

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ПАРОПРОНИКНА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 14 КГ • 5 КГ • 2 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,580,62 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 45 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПа

Паропроникність, не менше 0,07 мг/м·год·Па

Усадка, не більше 0,5 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 1,1 кг

ФЕРОЗІТ 310 – полімермінеральна мо-
дифікована суха шпаклювальна суміш 
на основі високоякісного гіпсу та моди-
фікаторів провідних європейських ви-
робників для стартового вирівнювання 
бетонних та поштукатурених поверхонь, 
гіпсокартонних листів. Для внутрішніх 
робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести вручну металевим шпа-

телем вертикально знизу вверх або навпаки. 
Після висихання дрібні нерівності видалити з 
допомогою наждачного паперу чи шліфувальної 
сітки. Фарбувати поверхню, наклеювати шпале-
ри можна після повного висихання (вологість 
менше 2%).

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 45 хвилин після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

гіпсова для стартового вирівнювання поверхонь
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ФЕРОЗІТ 320Шпаклівка 
гіпсова фінішна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,580,62 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 45 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПа

Паропроникність, не менше 0,07 мг/м·год·Па

Усадка, не більше 0,5 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 0,24 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести вручну металевим шпа-

телем вертикально знизу вверх або навпаки. 
Після висихання дрібні нерівності видалити з 
допомогою наждачного паперу чи шліфувальної 
сітки. Фарбувати поверхню, наклеювати шпале-
ри можна після повного висихання (вологість 
менше 2%).

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 45 хвилин після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ЕЛАСТИЧНА

ЛЕГКО  
ШЛІФУЄТЬСЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ЯКІСНУ  
ПОВЕРХНЮ

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЗРУЧНА ТА  
ПРАКТИЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ПАРОПРОНИКНА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 14 КГ • 5 КГ • 2 КГ

ФЕРОЗІТ 320 – полімермінеральна мо-
дифікована суха шпаклювальна суміш на 
основі високоякісного гіпсу з наповню-
вачами та полімерними модифікаторами 
провідних європейських виробників для 
фінішного вирівнювання бетонних та 
поштукатурених поверхонь, гіпсокартон-
них листів. Для внутрішніх робіт.

гіпсова для фінішного вирівнювання поверхонь
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ФЕРОЗІТ 325 Шпаклівка  
гіпсова фінішна біла

ФАСУВАННЯ
• 20 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,50,55 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 45 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після ви-
тримування в повітряносухих умовах, не менше 0,3 МПа

Границя міцності на стиск, не менше 2,5 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше 0,4 МПа

Паропроникність, не менше 0,07 мг/м·год·Па

Усадка, не більше 0,5 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 0,2 кг

ФЕРОЗІТ 325 – суха  шпаклювальна 
суміш на основі  високоміцного гіпсу з 
карбонатними наповнювачами та по-
лімерними модифікаторами провідних 
європейських виробників для фінішного 
вирівнювання бетонних та поштукату-
рених поверхонь, гіпсокартонних листів. 
Поверхня утворює гладку та білу основу, 
що зменшує затрати на фарбування.  Для 
внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести вручну металевим шпате-

лем. Після висихання дрібні нерівності видалити 
з допомогою наждачного паперу чи шліфуваль-
ної сітки. Фарбувати поверхню, наклеювати 
шпалери можна після повного висихання (во-
логість менше 2%). Роботи виконувати при тем-
пературі навколишнього середовища, матеріалу 
та основи від +5°С до +30°С. Термін придатності 
розчинової шпаклювальної суміші    не менше  
45 хвилин. Вказані рекомендації стосуються 
температури навколишнього середовища +20°С 
та вологості 60%. При інших умовах показники 
можуть відрізнятися від наведених в таблиці.

гіпсова для фінішного вирівнювання поверхонь
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ФЕРОЗІТ 10Готова до застосування 
«Вапняна гладь»

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вапняну шпаклівку нанести на підготовану 

основу за допомогою нержавіючого шпателя 
тонким рівномірним шаром товщиною до 3 мм. 
У випадку більших нерівностей поверхні про-
вести повторне нанесення шпаклівки кількома 
шарами, зволожуючи при цьому попередній 
шар. Час висихання одного шару  не менше 3 
годин. Дрібні нерівності видалити за допомогою 
шліфувального паперу чи сітки через 24 години. 
Пофарбування поверхні проводити не раніше, 
ніж через 14 діб після нанесення гладі. Вказані 
рекомендації стосуються температури навко-
лишнього середовища +20°С та відносній воло-
гості повітря 60%. За інших умов час висихання 
шпаклівки  може змінюватися.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи від 
+10°С до +30°С і відносній вологості повітря до 
70%. Інструмент вимити водою відразу після ви-
користання.

ФАСУВАННЯ
• 16 КГ •  4 КГ • 1,4 КГ

вапняна для ідеально гладкого вирівнювання

ФЕРОЗІТ 10 «ШТУК 3 «ФІНІШ» – 
пластична, готова до використання, еко-
логічно чиста вапняна шпаклівка для фі-
нішного вирівнювання поверхонь стін та 
стель всередині сухих та вологих примі-
щень. Використовується по вапняних, це-
ментновапняних штукатурках, цегляних, 
бетонних поверхнях, гіпсокартонних 
плитах. Після висихання легко шліфуєть-
ся, утворює білу та гладку поверхню для 
наступного пофарбування вапняними та 
силікатними фарбами. Попереджує роз-
виток грибків, має дезінфікуючі та анти-
алергенні властивості, освіжає повітря в 
приміщенні. Можливе нанесення ручним 
та машинним способами.
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ФЕРОЗІТ 340 Шпаклівка вапняна
СУПЕРФІНІШ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,420,46 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші,  
не менше 60 хв

Термін придатності розчинової суміші  
в закритій ємності 24 год

Товщина шару, не більше 1 мм

Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа

Паропроникність, не менше 0,07 мг/м·год·Па

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні від 0,5 кг

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

АНТИ-
БАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ЕФЕКТ

ІДЕАЛЬНО БІЛА

ПІДВИЩЕНА 
ПАРОПРОНИК-
НІСТЬ

ЛЕГКО  
НАНОСИТЬСЯ  
ТА ШЛІФУЄТЬСЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ЯКІСНУ  
ПОВЕРХНЮ

ФАСУВАННЯ
• 14 КГ • 4 КГ

ФЕРОЗІТ 340 — суха суміш на основі 
високоякісного гідратного вапна з на-
повнювачами та полімерними модифі-
каторами провідних європейських ви-
робників для фінішного вирівнювання 
поверхонь, виконаних мінеральними 
штукатурками по цегляних, бетонних та 
пінобетонних осно вах. Використання 
комплексу вапняних матеріалів дозволяє 
створити покриття з  підвищеною паро-
проникністю порівняно із іншими мате-
ріалами. Для внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку наносити вручну металевим шпа-

телем вертикально знизу вгору або навпаки. 
Вологу прошпакльовану поверхню можна злегка 
змочити водою і повторно загладити шпателем. 
Після висихання поверхні нерівності усунути за 
допомогою наждачного паперу чи шліфувальної 
сітки. Поверхня, виконана з Ферозіт 340, придат-
на до грунтування та фарбування не раніше 14 
діб після нанесення шпаклівки. Рекомендовано 
для пофарбування використовувати вапняну 
фарбу Ферозіт  37. Грунтування поверхні, вико-
наної з Ферозіт 340, виконувати фарбою, роз-
веденою водою до 20%, попередньо очистивши 
поверхню від пилу.

Роботи виконувати при температурі нав
колишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5°С до +30°С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 60 хвилин після приготування (в закритій 
ємності термін зберігання  24 год).

Вказані рекомендації стосуються температури 
нав колишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

вапняна СУПЕР-ФІНІШ «Штук 3»
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•• – рекомендовано • – може бути використано
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Група ШЦ1 ШЦ1 ШГ1 ШГ1 ШГ1 ШТ6 ГІ1

Для зовнішніх робіт •• •• ••

Для внутрішніх робіт • • •• •• •• •• •• ••

ОСНОВА

Цементна, цементновапняна 
штукатурка •• •• •• •• •• • •• ••

Вапняна штукатурка • • • •• •

Гіпсокартонні плити • •• •• •• • •• ••

Бетон • •• •• • • • • ••

Гіпсові блоки •• •• •• •

Піно та газобетонні блоки •• • • • ••

ВЛАСТИВОСТІ

На основі цементу * * •

На основі гідратного вапна *

На основі гіпсу * * •

На основі акрилового кополімеру *

Стартова * * * • •

Фінішна * * • * * •

Армована волокном *

Білого кольору * * * •• * *

Товщина, мм до 1 до 3 до 20 0,55 до 3 до 1 до 1 до 5

Витрата, кг на 1 м2 0,25 1,0 1,1 0,24 0,2 0,5 0,25 від 2,9

ЗАСТОСУВАННЯ ШПАКЛЮВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ ФЕРОЗІТ

Будуймо Україну разом!



42 / СУМІШ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової 
суміші на 1 кг сухої суміші
 штукатурної гідроізоляції
 обмазувальноїї гідроізоляції

0,220,24 л 
0,260,28 л

Термін придатності розчинової суміші, не менше 60 хв

Міцність зчеплення з основою після витримування 
в повітряносухих умовах, не менше 1,0 МПа

Границя міцності на стиск, не менше: 
– через 2 доби
– через 28 діб

5 МПа
15 МПа

Придатність покриття до експлуатації:
 технологічний прохід
 облицювання

через 3 доби
через 7 діб

Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб не менше 0,05 МПа

Усадка, не більше 2,0 мм/м

Морозостійкість не менше 75 циклів

Паропроникність не менше 
0,03 мг/м.год.Па

Стійкість до атмосферних опадів через 48 год

Температура виконання робіт +10ºС – +30ºС

Температура експлуатації 30ºС – +70ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Умови експлуатації Загальна товщина, мм Розрахункова витрата сухої 

суміші, кг/м2

Періодичне зволоження (2 шари обмазувальної гідроізоляції) 2,02,5 2,93,9

Постійне зволоження без тиску води (2 шари обмазувальної гідроізоляції) 2,53,5 3,85,8

Постійна дія води з тиском 0,05 МПа (2 шари обмазувальної гідроізоляції 
та 1 шар штукатурної гідроізоляції) 4,55,0 6,57,9

ФЕРОЗІТ 360 — полімермінеральна 
модифікована суха суміш на основі ви-
сокоякісного цементу та модифікаторів 
провідних європейських виробників для 
влаштування гідроізоляції ванн, кухонь, 
підвалів, балконів, цоколів, фундаментів 
споруд, резервуарів. Наносити гідроізо-
ляцію можна на мінеральні поверхні, які 
не піддаються деформаціям (бетон, це-
ментнопіщана штукатурка, стяжка). Гід-
роізоляцію наносити з боку дії води. Для  
внутрішніх та зовнішніх робіт. ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести з допомогою шпа-
теля чи щітки тонкий шар (див. таблицю «Технічні 
характеристики») гідроізоляції в одному напрямку, 
використовуючи метод «мокре по мокрому». Дру-
гий шар наносити у перпендикулярному напрямку 
відносно до попереднього. Штукатурну гідроізоля-
цію наносити за допомогою шпателя. Нанесення 
наступного шару виконувати після затвердіння по-
переднього, але до його висихання. Нанесені гідро-
ізоляційні шари оберігати від прямого сонячного 
проміння, вітру і дощу протягом 2 діб. Розчинову 
суміш використати не пізніше, ніж через 60 хв після 
приготування. Виконане гідроізоляційне покриття 
захистити оздоблювальними матеріалами.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +10ºС до 
+30ºС.

Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20ºС та вологості 60 %. 
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ 360 Суміш гідроізоляційна

гідроізоляція ззовні та всередині приміщень
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2-80

ФЕРОЗІТ 405Підлога самовирівнювальна 
(товщина шару 280 мм)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,180,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності, не менше 30 хв

Міцність зчеплення з бетонною основою  
(повітряносухі умови), не менше 1,0 МПа

Границя міцності на стиск, не менше: 
– через три доби
– через 28 діб

7 МПа
20 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині через  
28 діб, не менше: 4 МПа

Усадка, не більше 2 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару розчину 10 мм 16 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготовану розчинову суміш вилити на основу 

(міцністю не нижче виконуваного покриття) і роз-
поділити смугою 5060 см за допомогою планки, 
жорсткого віника чи шпателя із зубцями. Товщина 
шару визначається попередньо встановленими 
реперами. З метою видалення повітря обробити 
поверхню жорстким голчатим валиком з висотою 
голки більшою за товщину покриття не менше, ніж 
на 20 мм. З’єднання чергових виливок проводити не 
пізніше 30 хвилин. На площах більше 20 м2, а також 
у вузьких та довгих приміщеннях, слід встанови-
ти компенсаційні шви, а раніше виконані на осно-
ві шви перенести на отриману поверхню. В місцях 
примикання до стін та колон встановити демпферну 
стрічку по периметру приміщення. Вилиту розчинову 
суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівно-
мірного висихання. При влаштуванні теплих підлог 
забезпечити мінімальну товщину шару розчинової 
суміші над нагрівним елементом не менше 25 мм. 
При влаштуванні шару понад 30 мм замішати розчи-
нову суміш, після чого додати крупний заповнювач, 
повторно перемішати. Викласти розчинову суміш з 
заповнювачем і розподілити за допомогою планки. 
Для зниження ризику появи тріщин рекомендовано 
на поверхню вкладати металеву сітку. Через 24 го-
дини поверхня готова до сприйняття початкових на-
вантажень (проходження). Керамічну плитку можна 
викладати через 3 доби. Експлуатацію теплої підло-
ги починати через 28 діб після влаштування  самови-
рівнювальної підлоги. Розчинову суміш використати 
не пізніше, ніж через 30 хвилин після приготування. 
Роботи виконувати при температурі навколишнього 
середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20 °С та вологості 60%. 
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених в таблиці.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ІДЕАЛЬНО  
ГОРИЗОНТАЛЬ-
НИХ ПОВЕРХОНЬ

ДЛЯ ТОВЩИН 
2-80 ММ

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ТЕПЛИХ 
ПІДЛОГ

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ФЕРОЗІТ 405 — полімермінеральна мо
дифікована суха суміш на основі високо
якісного цементу та модифікаторів про-
відних європейських виробників для 
влаштування теплих підлог, вирівнюван-
ня горизонтальних основ (товщина шару 
280  мм), отримання гладких горизон-
тальних поверхонь під різноманітні по-
криття – плитку, лінолеум, паркет, ламінат, 
ковролін. Може бути використана як по-
криття підлоги в приміщеннях з помір-
ними механічними навантаженнями. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт.

самовирівнювальна для «теплих підлог» 
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ФЕРОЗІТ 420 Суміш  
для виконання стяжки

ДЛЯ ТОВЩИН  
20-50 ММ

ДЛЯ ТЕПЛИХ 
ПІДЛОГ

МОРОЗОСТІЙКА

ЛЕГКА В РОБОТІ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ЗРУЧНА  
У ВИКОРИСТАННІ

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,17  0,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності, не менше 150 хв

Міцність зчеплення з бетонною основою  
(повітряносухі умови), не менше 0,2 МПа

Границя міцності на стиск, не менше: 
– через три доби
– через 28 діб

5 МПа
15 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині через  
28 діб, не менше 3,5 МПа

Усадка, не більше 2 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару розчину 10 мм 16 кг

ФЕРОЗІТ 420 — суха суміш на основі 
високоякісного цементу, наповнювачів 
та модифікаторів провідних європей-
ських виробників для виконання стяж-
ки по жорсткій основі з товщиною шару 
2050 мм для вирівнювання поверхонь, 
накриття трубопроводів, розподілу на-
вантажень на теплозвукоізоляційні шари 
та влаштування теплих підлог. Для внут
рішніх та зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викладати рівномірно на 

підлогу на 0,51  см вище рівня встановлених 
маяків. Надлишок розчинової суміші зібрати ме-
талевою рейкою рівномірними хвилеподібними 
рухами вздовж маяків. На площах більше 20 
м2,а також у вузьких та довгих приміщеннях слід 
встановити компенсаційні шви, а раніше викона-
ні на основі шви перенести на отриману поверх-
ню. Укладену розчинову суміш необхідно обері-
гати від швидкого та нерівномірного висихання. 
При влаштуванні теплих підлог забезпечити мі-
німальну товщину шару розчинової суміші над 
нагрівним елементом не менше 25 мм. Для зни-
ження ризику появи тріщин рекомендовано на 
поверхню вкладати металеву сітку. Затирання 
поверхні дерев’яною або пластмасовою теркою 
можна проводити через 1224 год. Стяжка при-
датна до експлуатації через 7 діб. Експлуатацію 
теплої підлоги починати через 28 діб.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 150 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть від-
різнятися від наведених у таблиці.

стяжка придатна для «теплих підлог»
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10-80

ФЕРОЗІТ 425Суміш легковирівнювальна 
армована волокном

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,150,17 л  
на 1 кг сухої суміші

Мінімальна товщина шару
 недеформівні поверхні
 деформівні поверхні

10 мм
30 мм

Термін придатності, не менше 120 хв

Міцність зчеплення з бетонною основою  
(повітряносухі умови), не менше 0,5 МПа

Границя міцності на стиск, не менше: 
– через три доби
– через 28 діб

7 МПа
20 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині через  
28 діб, не менше 4,5 МПа

Усадка, не більше 1,2 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при 
товщині шару розчину 10 мм 16 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викладати рівномірно на основу (міцністю не ниж-

че виконуваного покриття) на 0,51 см вище рівня встановлених маяків. 
Надлишок зібрати металевою рейкою рівномірними хвилеподібними 
рухами вздовж маяків. На площах більше 20 м2, а також у вузьких та до-
вгих приміщеннях, слід виконати компенсаційні шви, а раніше виконані 
на основі шви перенести на отриману поверхню. В місцях примикання до 
стін та колон встановити демпферну стрічку по периметру приміщення. 
Укладену розчинову суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівно-
мірного висихання. При влаштуванні теплих підлог забезпечити товщину 
шару розчинової суміші над нагрівним елементом не менше 25 мм. Для 
зниження ризику появи тріщин рекомендовано на поверхню вкладати 
металеву сітку. В стяжки товщиною більше 40 мм для економії розчину 
та захисту від виникнення тріщин рекомендовано додавати крупний 
наповнювач (до 20 мм) в співвідношенні 1:1 до сухої суміші. Затирання 
поверхні дерев’яною або пластмасовою теркою можна проводити через 
1224 год. Стяжка придатна до експлуатації через 7 діб. Експлуатацію 
теплої підлоги починати через 28 діб. Розчинову суміш використати не 
пізніше, ніж через 120 хв після приготування. Роботи виконувати при 
температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С 
до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього 
середовища +20 °С та вологості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього сере-
довища +20 °С та вологості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених в таблиці.Ф427

Приготовану розчинову суміш вилити на основу (міцністю не нижче 
виконуваного покриття) і розподілити по поверхні за допомогою правила, 
жорсткого віника чи шпателя. Для видалення повітря обробити поверхню 
жорстким голчатим валиком. З’єднання чергових виливок проводити не 
пізніше 10 хвилин. При перервах в роботі більше 20 хв інструменти очи-
стити від розчинової суміші. На площах більше 20 м2, а також у вузьких та 
довгих приміщеннях, слід виконати деформаційні шви, а раніше виконані 
на основі шви перенести на отриману поверхню. В місцях примикання до 
стін та колон встановити демпферну стрічку по периметру приміщення. 
Вилиту суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівномірного ви-
сихання (уникати попадання прямого сонячного проміння, протягів). До 
укладання покриття на виконану основу можна приступати через 3 доби 
при товщині покриття до 10 мм, при більшій товщині – після висихання, 
але не раніше, ніж через 7 діб. 

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, 
матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Термін придатності розчинової 
суміші – не менше 25 хв.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього сере-
довища +20 °С та вологості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятись від наведених у таблиці.

ДЛЯ ТОВЩИН  
10-80 ММ

ЛЕГКА В РОБОТІ

ДЛЯ  
ТЕПЛИХ ПІДЛОГ

МОЖЕ ВИКОРИС 
ТО ВУВАТИСЬ  
НА ПОХИЛИХ  
ПОВЕРХНЯХ

МОРОЗОСТІЙКА

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ФЕРОЗІТ 425 — легковирівнювальна 
суха суміш на основі високоякісного 
цементу, наповнювачів та модифікато-
рів провідних європейських виробників 
для виконання стяжки з товщиною шару 
1080 мм, для вирівнювання поверхонь, 
накриття трубопроводів, розподілу на-
вантажень на теплозвукоізоляційні шари 
та влаштування теплих підлог. Може ви-
користовуватися на похилих поверхнях. 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

легковирівнювальна (для похилих поверхонь)
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ФЕРОЗІТ 427 Самовирівнювальна суміш 
(товщина шару 280 мм)

ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬ-
НИХ ПОВЕРХОНЬ

ДЛЯ ТОВЩИН  
2-80 ММ

ДЛЯ ТЕПЛИХ 
ПІДЛОГ

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової  
суміші

0,180,20 л  
на 1 кг сухої суміші

Термін придатності, не менше 25 хв

Міцність зчеплення з бетонною основою  
(повітряносухі умови), не менше 0,8 МПа

Границя міцності на стиск, не менше: 
– через три доби
– через 28 діб

5 МПа
15 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині через  
28 діб, не менше 3,5 МПа

Усадка, не більше 1 мм/м

Температура виконання робіт +5ºС – +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні 
при товщині шару розчину 10 мм 17 кг

ФЕРОЗІТ 427 — полімермінеральна 
модифікована суха суміш на основі спе-
ціального неорганічного в’яжучого, на-
повнювачів та модифікаторів провідних 
європейських виробників для вирівню-
вання горизонтальних основ (товщина 
шару 280 мм) для отримання поверхонь 
під різноманітні покриття – плитку, ліно-
леум, паркет, ламінат, ковролін. Для вну-
трішніх робіт в приміщеннях з низькою 
дією води.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготовану розчинову суміш вилити на ос-

нову (міцністю не нижчою від міцності влашто-
вуваного покриття) і розподілити смугою 5060 
см за допомогою планки, жорсткого віника чи 
шпателя із зубцями. Товщина шару визначається 
попередньо встановленими реперами. Для ви-
далення повітря обробити поверхню жорстким 
голчатим валиком. З’єднання чергових виливок 
проводити не пізніше 10 хвилин. При перервах в 
роботі більше 20 хв інструменти промити водою 
і очистити від розчинової суміші. Затверділий 
розчин можна видалити тільки механічно. На 
площах більше 20 м2,а також у вузьких та довгих 
приміщеннях слід встановити компенсаційні 
шви, а раніше виконані на основі шви перенести 
на отриману поверхню. В місцях примикання до 
стін встановити демпферну стрічку по периме-
тру приміщення. Вилиту суміш необхідно обері-
гати від швидкого та нерівномірного висихання. 
До укладання покриття можна приступати через 
3 доби при товщині покриття до 10 мм, при біль-
шій товщині – після висихання, але не раніше 7 
діб. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Розчинову суміш використовувати не пізніше, 
ніж через 25 хвилин після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температу-
ри навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

самовирівнювальна суміш
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ЗАСТОСУВАННЯ СУМІШЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГИ ФЕРОЗІТ

•• – рекомендовано • – може бути використано

ПІДЛОГА
ЗАСТОСУВАННЯ

ФЕРОЗІТ  
405

ФЕРОЗІТ  
420

ФЕРОЗІТ  
425

ФЕРОЗІТ  
427

ГРУПА ПР2 СТ1 СТ2 СТ1

Для зовнішніх робіт •• •• ••

Для внутрішніх робіт •• •• •• ••

ПРИЗНАЧЕННЯ СТЯЖКИ

Для укладання плитки, паркету,  
ковроліну та ламінату •• •• •• ••

Для «теплих» підлог •• •• •• ••

Для укладання по теплоізоляційних  
шарах з пінополістиролу, мінвати 
та ін.

•• •• •

ВЛАСТИВОСТІ

Самовирівнювальна * *

Армована волокном * *

Технологічний прохід, год 24 12 12 12

Міцність на стиск, МПа 20 15 20 15

Товщина, мм 280 2050 2070 280

Витрата, кг на 1 м2 при товщині шару 
10 мм 16 16 16 16

Будуймо Україну разом!
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ЗМІЦНЮЄ  
ОСНОВУ

НЕ МІСТИТЬ 
РОЗЧИННИКІВ

ГОТОВА ДО  
ВИКОРИСТАННЯ

ЗМЕНШУЄ  
ВОДОПОГЛИ-
НАННЯ
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
І ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ

ПОКРАЩУЄ  
АДГЕЗІЮ

НЕ МІСТИТЬ 
РОЗЧИННИКІВ

ГОТОВА ДО  
ВИКОРИСТАННЯ

ЗМЕНШУЄ  
ВОДОПОГЛИ-
НАННЯ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
І ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ

ФАСУВАННЯ
• 10 Л• 5 Л • 1 Л

ФАСУВАННЯ
• 10 Л• 5 Л • 1 Л

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1 Універсальна грунтовка  
глибокого проникнення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2 Грунтовка 
універсальна

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1 — універсальна грун-
товка глибокого проникнення на основі 
акрилової дисперсії з ультрадрібними 
частинками, призначена для зміцнення 
слабких та поглинаючих поверхонь (шту-
катурки, бетони, цегла, гіпсокартон) та по-
кращення адгезії матеріалів до основи. 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2 — універсальна грун-
товка на основі акрилової дисперсії з 
частинками середнього розміру для об-
робки бетонних, цементних та гіпсових 
поверхонь, гіпсокартонних листів перед 
їх фарбуванням, шпаклюванням чи на
клеюванням шпалер для отримання по-
верхні з рівномірним водопоглинанням, 
для покращення адгезії, зменшення ви-
трат оздоблювальних матеріалів. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку Ферозіт Грунт 1 нанести за допомогою 
щітки, пензля або валика тонким рівномірним ша-
ром. Основи з підвищеним водопоглинанням пов-
торно обробити після всмоктування попереднього 
шару, але до його висихання. Час висихання 23 год 

Грунтовку Ферозіт Грунт 2 наносити за допо-
могою щітки тонким рівномірним шаром. Осно-
ви з підвищеним водопоглинанням повторно 
обробити після висихання попереднього шару. 
Час висихання 23 год при температурі навко-

при температурі навколишнього середовища +20°С 
та відносній вологості повітря 60%. При інших умо-
вах час висихання грунтовки може змінюватись.

Роботи виконувати при температурі від  +5°С до 
+30°С. 

лишнього середовища +20°С та відносній воло-
гості повітря 60%. При інших умовах час виси-
хання грунтовки може змінюватись.

Роботи виконувати при температурі від +5°С 
до +30°С.

універсальна акрилова

акрилова глибокого проникнення
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ЗМІЦНЮЄ  
ОСНОВУ

ЗМЕНШУЄ ВОДО-
ПОГЛИНАННЯ

НЕ МІСТИТЬ  
РОЗЧИННИКІВ

ГОТОВИЙ ДО  
ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І 
ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ГОТОВИЙ ДО  
ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
І ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ
ЕФЕКТИВНИЙ 
ПРОТИ ГРИБКІВ, 
БАКТЕРІЙ ТА 
ЛИШАЙНИКІВ
ЗРУЧНИЙ  
У ВИКОРИСТАННІ

ФАСУВАННЯ
• 10 Л• 5 Л • 1 Л

ФАСУВАННЯ
• 5 Л • 1 Л

ФАЙНИЙ ГРУНТ 3Файний Грунт 3
універсальний

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7Засіб
протигрибковий

ФАЙНИЙ ГРУНТ 3 універсальна грун-
товка на основі акрилової дисперсії для 
обробки бетонних, цементних та гіпсо-
вих поверхонь, гіпсокартонних листів 
перед їх фарбуванням, шпаклюванням 
чи наклеюванням шпалер для отриман-
ня поверхні з рівномірним водовбиран-
ням, для покращення адгезії, зменшення 
витрат оздоблювальних матеріалів. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7 — протигрибковий 
засіб для профілактики та усунення плі-
сеневих грибків, водоростей, лишайни-
ків, бактерій та дріжджів з штукатурки, 
кам’яних та бетонних поверхонь, дахів, 
покриття з фарб. При додаванні до шту-
катурних розчинів підвищується їх стій-
кість до дії мікроорганізмів. Для зовніш-
ніх та внут рішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку Файний Грунт 3 наносити за допо-
могою щітки тонким рівномірним шаром. Осно-
ви з підвищеним водопоглинанням повторно 
обробити після висихання попереднього шару. 
Час висихання 23 год при температурі навко-

Протигрибковий засіб наносити на суху під-
готовану основу за допомогою щітки тонким 
рівномірним шаром. При наявності постійного 
підмокання ефективність засобу може знижу-
ватись. Час висихання 23 год при температурі 

лишнього середовища +20°С та відносній воло-
гості повітря 60%. При інших умовах час виси-
хання грунтовки може змінюватись.

Роботи виконувати при температурі від +5°С 
до +30°С.

навколишнього середовища +20°С та відносній 
вологості повітря 60%. 

Роботи виконувати при температурі від +5°С 
до +30°С.

протигрибкова

грунтовка універсальна
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ФЕРОЗІТ  ГРУНТ 9 Ферозіт Грунт 9 Дельфін 
(гідрофобізуюча грунтовкаімпрегнат)

ДЛЯ ПОГЛИНАЮЧИХ  
МІНЕРАЛЬНИХ  
ОСНОВ

ЗМІЦНЮЄ  
ПОВЕРХНЮ

ВОДО-
ВІДШТОВХУВАЛЬНА

ЗАПОБІГАЄ  
УТВОРЕННЮ  
ВИСОЛІВ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ  
ТА ВНУТРІШНІХ  
РОБІТ

ЕКОЛОГІЧНА

ПАРОПРОНИКНА

ЗМІЦНЮЄ 
ОСНОВУ

ЗМЕНШУЄ  
ВОДОПОГЛИ-
НАННЯ
ГОТОВА  
ДО ВИКОРИ-
СТАННЯ
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
І ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ

ФАСУВАННЯ • 5 Л • 1 Л

ФАСУВАННЯ• 10 Л• 5 Л • 1 Л

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 9 ДЕЛЬФІН – прони-
каюча грунтовка зміцнюючої та гідро-
фобізуючої дії. Призначена для обробки 
мінеральних поверхонь: силікатна цегла, 
природний камінь, відкриті цегляні клад-
ки, мінеральні штукатурки, пористий і 
легкий бетон, шви між плитками. Атмос-
феростійка, УФ –стійка, паропроникна, 
водовідштовхувальна, зміцнює поверх-
ню, запобігає утворенню висолів та плям.  
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 15 — універсальна 
грунтовка на основі рідкого скла з орга-
нічними добавками для обробки бетон-
них основ, стяжок, цементних, цемент-
новапняних, вапняних штукатурок та 
шпаклівок. Володіє високими адгезією 
до основи та проникаючою здатністю, 
паропроникна. Особливо ефективна для 
закріплення основ перед нанесенням 
вапняних та силікатних матеріалів. Для 
внутрішніх і зовнішніх робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт Грунт 9 Дельфін наносити за допо-
могою щітки тонким рівномірним шаром. Час 
висихання до початку експлуатації – 24 год при 
температурі навколишнього середовища +20°С 
та відносній вологості повітря 60 %. Загрунтова-

Грунтовку наносити за допомогою щітки рівно-
мірним шаром, ретельно втираючи її в основу. Час 
висихання покриття 23 год при температурі навко-
лишнього середовища +20°С та вологості 60%. При 
високій вологості та низькій температурі час виси-

ні поверхні оберігати від дії вологи не менше 
24 годин.

Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього природного середовища, матеріалу та 
основи від +5°С до +30°С. 

хання значно продовжується. Подальшій обробці по-
верхня може піддаватися не раніше, ніж через 12 год.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +8°С 
до +30°С.

ФЕРОЗІТ  ГРУНТ 15 Грунтовка 
силікатна

грунтовка силікатна

з підвищеною стійкістю до дії води
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ОСНОВИ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ГРУНТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ФЕРОЗІТ

ПОКРИТТЯ,  ЯКІ  МОЖНА  ВИКОНУВАТИ  
ПІСЛЯ  ОБРОБКИ  ГРУНТУВАЛЬНИМИ  ЗАСОБАМИ  ФЕРОЗІТ

•• – рекомендовано • – може бути використано

•• – рекомендовано • – може бути використано

Грунтувальний засіб
Основа

Ферозіт 
Грунт 1 

Ферозіт 
Грунт 2 

Ферозіт 
Грунт 3 
Файний

Ферозіт 
Грунт 7 

Ферозіт 
Грунт 15 

Феромал 
9 Грунт 
Дельфін

 Ферозіт 
11 

Ферозіт 
17 Бетон-
контакт

Характеристика грунтовки Глибокого 
проник-
нення

Універ-
сальна

Універ-
сальна

Проти
грибковий

Силікатна Гідро
фобна 

Грунту-
вальна-
фарба

Адгезійна 
фарба

Основа, на яку наноситься грунтовка
Бетон •• • • •• •• •• •• ••
Цементні та  
цементновапняні штукатурки •• •• •• •• •• •• •• ••

Гіпсові штукатурки •• •• •• •• •• •• •
Силіконові фарби і штукатурки •
Силікатні фарби і штукатурки • •• •
Вапняні фарби і штукатурки • •
Олійні фарби ••
Акрилові фарби та штукатурки •• •• •• •• ••
Силоксанові фарби та штукатурки •• ••
Силікатна цегла •• • • •• •• •• •
Ніздрюватий бетон •• • • •• • ••
Гіпсокартонні плити •• •• •• •• •• ••
Цементноволокнисті плити •• •• •• •• •• •
Керамічна цегла •• •• •• •• •• •
Шви між керамічними плитками ••
Армований шар системи утеплення •• •• •• ••
Витрата, л/1 м2 0,050,20 0,050,20 0,050,20 0,10,20 0,10,2 від 0,1 0,250,3 0,350,5

* – Витрата вказана при одноразовому нанесенні. Витрати залежать від поглинальної здатності, рівності, типу та структури поверхні.  
Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об’єкті.

Грунтувальний засіб
Покриття

Ферозіт 
Грунт 1 

Ферозіт 
Грунт 2 

Ферозіт 
Грунт 3 

Ферозіт 
Грунт 7 

Ферозіт 
Грунт 15 

 Ферозіт 
11 

Ферозіт 
17 

Мінеральні штукатурки та шпа-
клівки •• •• •• •• •• •• ••

Гіпсові штукатурки та шпаклівки •• •• •• •• • ••
Гладкі полімерні шпаклівки •• •• • •• •
Акрилові штукатурки •• •• •• •• • ••
Силоксанові штукатурки •• •• •• •• • •
Силікатні штукатурки • ••
Силіконові штукатурки • • • •
Мозаїчні штукатурки •• ••
Декоративні шпаклівки •• •• •• •• • ••
Акрилові фарби • •• •• •• •
Силікатні фарби ••
Силіконові фарби • •
Вапняні фарби ••
Клейові суміші для плитки •• * * • * ••
Стяжки та самовирівнювальні 
підлоги •• •• ••

Керамічні та кам’яні покриття •• • • •• •• ••

Будуймо Україну разом!
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ЕЛАСТИЧНА

ТОНКОШАРОВА

ТРІЩИНОСТІЙКА

ДЛЯ РУЧНОГО ТА 
МАШИННОГО  
НАНЕСЕННЯ
ЛЕГКО  
НАНОСИТЬСЯ 
ТА ШЛІФУЄТЬСЯ

ПАРОПРОНИКНА

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ЗМІЦНЮЄ  
ПОВЕРХНЮ

ЗБІЛЬШУЄ  
АДГЕЗІЮ

ВОДОСТІЙКА

ПОКРАЩУЄ ФОРМУ-
ВАННЯ ФАКТУРИ
ПОЛЕГШУЄ  
НАНЕСЕННЯ  
ШТУКАТУРКИ

ГОТОВА 
ДО ВИКОРИСТАННЯ

ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТА

ФАСУВАННЯ • 16 КГ• 5 КГ • 1,4 КГ

ФАСУВАННЯ • 10 КГ• 3 КГ • 1,4 КГ

ФЕРОЗІТ 1 Шпаклівка
акрилова фінішна

ФЕРОЗІТ 11 Фарба
грунтувальна акрилова

ФЕРОЗІТ 1 – готова шпаклювальна маса 
на основі акрилової дисперсії, мінеральних 
наповнювачів та модифікуючих добавок, 
призначена для фінішного вирівнювання 
поверхонь стін та стелі (гіпсові, цемент-
новапняні штукатурки та гіпсокартонні 
плити) перед фарбуванням усіма видами 
дисперсійних фарб всередині приміщень.

ФЕРОЗІТ 11 — фарба грунтувальна на основі 
акрилової дисперсії з кварцовим наповнюва-
чем для підготовки основ з бетону, цементних 
та цементновапняних штукатурок, гіпсу, гіпсо-
картонних листів перед нанесенням акрило-
вих та мінеральних декоративних штукатурок. 
Ферозіт 11 покращує адгезію та перешкоджає 
появі плям на поверхні штукатурок, зумовле-
них особливостями основ. Можна застосовувати 
всередині приміщень та назовні. Виготовляється 
білого кольору та в кольорах за каталогами NCS, 
Color Harmony, Feromal Color System та інших.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку нанести на суху підготовану основу за 
допомогою нержавіючого шпателя тонким рівно-
мірним шаром товщиною до 1 мм. У випадку біль-
ших нерівностей поверхні провести повторне на-
несення Ферозіт 1. Час висихання одного шару 34 
години. Після повного висихання шпаклівки дрібні 

Фарбу грунтувальну Ферозіт 11 рівномірно нанести 
на підготовану основу за допомогою щітки або пензля. 
Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю 
кольору покриття. Наносити штукатурку можна після 
висихання фарби, але не раніше, ніж через 12 годин.

нерівності видалити за допомогою шліфувального 
паперу чи сітки. Фарбування можна проводити не 
раніше, ніж через 24 години.

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20°С та вологості 60%. При 
інших умовах час висихання фарби може змінюватись.

Роботи виконувати при температурі навколишнього 
середовища, матеріалу та основи від +5°С до +30°С.

під декоративні штукатурки

утворює ідеально гладке покриття для фарбування
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ЕКОЛОГІЧНА

АНТИБАК-
ТЕРІАЛЬНА

НАТУРАЛЬНИЙ 
АНТИСЕПТИЧНИЙ 
ЕФЕКТ

ПАРОПРОНИКНА

ГЛИБОКОМАТОВА

СТІЙКА 
ДО СТИРАННЯ
ПРИДАТНА  
ДЛЯ РУЧНОГО 
ТОНУВАННЯ

ПІДВИЩУЄ  
АДГЕЗІЮ
ПОКРАЩУЄ  
ЗЧЕП ЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ 
З ПОГАНО 
ПОГЛИНАЮЧИМИ 
ПОВЕРХНЯМИ
СТВОРЮЄ ШОРСТКУ 
ПОВЕРХНЮ 

ДЛЯ УКЛАДАННЯ  
«ПЛИТКИ ПО 
ПЛИТЦІ»

ТОНОВАНА  
В РОЖЕВИЙ 
КОЛІР ФАСУВАННЯ • 8 КГ • 5 КГ • 1,5 КГ

ФАСУВАННЯ • 14 КГ • 7 КГ

ФЕРОЗІТ 17 БЕТОНКОНТАКТФарба
адгезійна

ФЕРОЗІТ 37Фарба
вапняна

ФЕРОЗІТ  17  БЕТОНКОНТАКТ — адгезійна 
фарба на основі акрилової дисперсії з квар-
цовим наповнювачем для попередньої оброб-
ки гладких щільних основ (керамічної плитки, 
олійної фарби, бетону та ін.) перед нанесен-
ням вирівнювальних штукатурок Ферозіт 220, 
Ферозіт 222, Ферозіт 250, Ферозіт 251, Феро-
зіт 252; для використання в якості адгезійного 
шару перед укладанням керамічної плитки по 
старій плитці з використанням клею для плит-
ки Ферозіт 100, Ферозіт 101, Ферозіт 103. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

ФЕРОЗІТ 37 — фарба вапняна на основі міне-
ральних наповнювачів, гідратного вапна та функ-
ціональних добавок для декоративнозахисного 
фарбування стін та стель всередині приміщень. 
Придатна до використання на різноманітних мі-
неральних поверхнях: вапняні, цементні та це-
ментновапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні 
стіни, гіпсокартонні плити та ін. Володіє високими 
адгезією до основи, покривною здатністю, стійкі-
стю до стирання та біологічних забруднень, забез-
печує «дихання стін». Найкращий ефект для до-
сягнення оптимального мікроклімату отримується 
при використанні сумісно з вапняними штукатур-
ками Ферозіт 235, 240 та шпаклівкою Ферозіт 340.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 17 Бетонконтакт рівномірно нанести на 
підготовану основу за допомогою пензля, щітки 
чи валика. Рівномірність нанесення оцінювати за 
однорідністю кольору покриття. Наносити вирів-
нювальну штукатурку чи укладати плитку можна 

Фарбу наносити за допомогою валика, пензля чи 
фарборозпилювача. Наступні шари фарби можна 
наносити після висихання попереднього (через 4 – 
6  годин). Для колерування використовувати лугос-
тійкі барвники. Перед початком роботи перевірити 
сумісність фарби і пігменту шляхом фарбування 

після висихання фарби, але не раніше, ніж через 
24 години після нанесення Бетонконтакту. 

Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.

пробної ділянки та оцінки рівномірності забарвлен-
ня отриманої поверхні. Для досягнення бажаного 
декоративного ефекту достатньо дворазового фар-
бування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього 
середовища, матеріалу та основи від +8°С до +30°С.

забезпечує «дихання стіни»

створює шорстку поверхню на гладких щільних основах
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C 013

C 015 C 020

C 016 C 023

C 017 C 024

C 018 C 025

C 019

З	технічних	причин,	кольори	мозаїк,	відображені	в	цьому	каталозі,	можуть	відрізнятись	від	реальних. 
Даний	каталог	не	може	бути	підставою	для	висунення	претензій.
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C 013

C 015 C 020

C 016 C 023

C 017 C 024

C 018 C 025

C 019

З	технічних	причин,	кольори	мозаїк,	відображені	в	цьому	каталозі,	можуть	відрізнятись	від	реальних. 
Даний	каталог	не	може	бути	підставою	для	висунення	претензій.

КАТАЛОГ ЗРАЗКІВ МОЗАЇКИ / 51 

C 032

З	технічних	причин,	кольори	мозаїк,	відображені	в	цьому	каталозі,	можуть	відрізнятись	від	реальних. 
Даний	каталог	не	може	бути	підставою	для	висунення	претензій.

C 026

C 033

C 034

Т 054

Т 111

Т 112

Т 113

C 035 Т 114
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C 036

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

C 037 Т 133

C 038 Т 134

Т 155 Т 157

Т 131 Т 136

Т 132

З	технічних	причин,	кольори	мозаїк,	відображені	в	цьому	каталозі,	можуть	відрізнятись	від	реальних. 
Даний	каталог	не	може	бути	підставою	для	висунення	претензій.
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НОВИНКА

Т 138

З	технічних	причин,	кольори	мозаїк,	відображені	в	цьому	каталозі,	можуть	відрізнятись	від	реальних. 
Даний	каталог	не	може	бути	підставою	для	висунення	претензій.

Т 137

Т 139

Т 140

Т 144

Т 156

Т 146

Т 153

Т 142 Т 154
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ФЕРОЗІТ 33 Штукатурка декоративна 
акрилова «Мозаїка»

АТМОСФЕРО СТІЙКА

УДАРОСТІЙКА

ТРІЩИНО   
СТІЙКА

СТІЙКА ДО ДІЇ 
ВОДИ

СТІЙКА  
ДО 
УФ-ПРОМЕНІВ

СТІЙКА  
ДО СТИРАННЯ 
ТА МИТТЯ

ЗРУЧНА  
В НАНЕСЕННІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад

Водна акрилова дисперсія, 
вода, мінеральні кольорові 

заповнювачі 
та модифікуючі добавки

Витрати
зерно 0,81,2 мм
зерно 1,01,6 мм

3,44,0 кг на 1 м2

4,55,0 кг на 1 м2

Час висихання покриття при +20°С 
та відносній вологості 60% 48 год

Розчинник вода

Температура виконання робіт від +10°С до +30°С

Робочі інструменти терка з нержавіючої сталі

Очищення робочих інструментів вода

ФАСУВАННЯ
• 25 КГ • 14 КГ • 5 КГ

ФЕРОЗІТ 33 MОЗАЇКА — декоративна 
штукатурка на основі акрилової диспер-
сії, забарвленої крихти та модифікуючих 
добавок для отримання тонкошарового 
декоративного покриття при виконанні 
оздоблювальних робіт всередині примі-
щень та назовні. Ефективна в приміщен-
нях з підвищеним експлуатаційним на-
вантаженням (коридори, сходові клітки, 
офіси і т.п.).

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ферозіт 33 Mозаїка нанести на основу за допомогою 

терки з нержавіючої сталі. Нанесення проводити в одно-
му напрямі без надмірних зусиль. Штукатурку не затирати. 
Товщина нанесеного шару повинна складати не менше 
1,5 товщини зерен заповнювача. На одній площині роботи 
слід проводити безперервно, дотримуючись правила нане-
сення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у 
відтінках та нерівномірного забарвлення на поверхнях, не 
розмежованих виступами, карнизами, кутами будівель та ін., 
використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної 
на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної 
суміші. При необхідності перервати роботу, стики слід вико-
нувати з використанням малярної стрічки. Не накладати на 
горизонтальні відкриті поверхні та поверхні, які капілярно 
підтягують воду. Застосування штукатурки темних тонів на 
поверхнях, які піддаються дії прямого сонячного проміння, 
може привести до втрати естетичного виду штукатурки.

Контроль якості виконаного покриття на відсутність 
дефектів – западин, виступів, залисин – виконувати за до-
помогою профільного освітлення відразу після нанесення. 
При виявленні дефектів усунути їх негайно, до підсихання 
покриття. Безпосередньо після нанесення штукатурка має 
молочноголубий колір, який в процесі формування плівки 
зникає. При температурі навколишнього середовища +20°С 
та відносній вологості повітря 60% час висихання поверхні 
покриття – 48 год. Покриття набуває своїх властивостей піс-
ля повного формування плівки (не раніше 7 діб від початку 
нанесення). При високій вологості та низькій температурі 
час висихання та формування плівки значно продовжується.

В процесі накладання штукатурки та формування плів-
ки температура навколишнього середовища, матеріалу та 
основи повинна бути в межах від +10°С до +30°С, а від-
носна вологість повітря не вище 80%.

Від початку виконання робіт і до висихання штукатур-
ки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, 
дощу, сильного вітру та від’ємних температур. Для цього 
завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. При 
тривалій дії вологи на штукатурку можливе легке помут-
ніння плівки, яке після висихання зникає.

Інструмент вимити водою відразу після використання.

Штукатурка декоративна акрилова «Мозаїка»



Зовнішній вигляд Вид дюбеля Призна-
чення

Матеріал огороджу-
вальної конструкції

Товщина  
тепло

ізоляційної 
плити, мм

Довжина 
дюбеля, 

мм

Для кріплення 
термоізоляції з 
пластмасовим 
або полі
амідним, або 
полі етиленовим,  
або полі 
пропіленовим  
стержнем

Для 
піно полі
стирольних 
плит

Масивний матеріал 
(бетон, цегла і камені 
керамічні повнотілі; 
цегла і камені силікатні 
повнотілі; тришарові 
панелі при товщині 
зовнішнього бетонного 
шару не менше ніж 
40 мм), глибина анкеру-
вання 60 мм

50 110

60 120

70 130

80 140

100 160

120 180

150 210

Для кріпення 
термоізоляції 
з металевим 
стержнем 
(з термомости-
ком)

Для 
мінерало
ватних плит 
та піно полі
стирольних 

Масивний матеріал 
(бетон, цегла і камені 
керамічні повно тілі; 
цегла і камені силікатні 
повнотілі; тришарові 
панелі при товщині 
зовнішнього бетонного 
шару не менше ніж 
40 мм), глибина анкеру-
вання 90 мм.
Пінобетон, газобетон 
щільністю більше ніж 
600 кг/м3, глибина 
анкерування 90 мм.

30 90

60 120

70 130

80 140

100 160

120 180

150 210

Для кріплення 
термоізоляції 
з металевим 
стержнем  
(з термомости-
ком) 
та подовженим 
розпором 

Для мінера-
ловатних та 
піно полісти
рольних 
плит

Порожниста цегла, 
камені, легкий бетон 
(глибина анкерування 
90 мм) 

50 140

70 160

80 170

100 190

150 240
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ЗАСТОСУВАННЯ  ДЮБЕЛІВ 
В  СИСТЕМАХ  УТЕПЛЕННЯ  ФЕРОЗІТ

Будівельна та промислова 
теплоізоляція

Дюбелі з металевим стержнем повинні мати антикорозійне покриття стержня, стійке до впливів від застосова-
них матеріалів збірної системи, та термоізоляцію головки стержня для уникнення утворення містка холоду та 
точки роси в місці її контакту із зовнішнім шаром системи. Мінімальне заглилення анкера в основу – 6090мм.

Будуймо Україну разом!



60 / ПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ

КАРТА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт!

Вид огороджувальної конструкції
Значення R,  

для температурної зони
І ІІ

Зовнішні стіни 3,3 2,8
Суміщені покриття 5,35 4,9
Горищні покриття та перекриття неопалювальних горищ 4,95 4,5
Перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами 3,75 3,3

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі пінополістирольних плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ФЕРОЗІТ 
25 LUX EPS70 0,24 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,97 2,22 2,46 2,71 2,96 3,20 3,45 3,70 3,95 4,19 4,44 4,69 4,93

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі пінополістирольних плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ФЕРОЗІТ 

25 SUPER EPS80 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі пінополістирольних плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ФЕРОЗІТ 25 
PREMIUM EPS90 0,25 0,50 0,75 1,01 1,26 1,51 1,77 2,02 2,27 2,53 2,78 3,03 3,29 3,54 3,79 4,05 4,30 4,55 4,81 5,06

Товщина плити (мм)
Плити експандовані полістирольні ТМ «Ферозіт» розміром 1000х500 мм з рівною бічною кромкою  

(площа однієї плити 0,5 м2)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Об'єм упаковки (м3) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,325 0,28 0,30 0,32 0,255 0,27 0,285 0,30

Площа плит  
в упаковці (м2) 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Кількість плит  
в упаковці (шт) 60 30 20 15 12 10 9 8 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі пінополістирольних плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ФЕРОЗІТ 
25 EXTRA EPS60 0,24 0,48 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,95 2,19 2,43 2,68 2,92 3,17 3,41 3,65 3,90 4,14 4,39 4,63 4,87
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Будівельна та промислова 
теплоізоляція ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОПЛАСТУ

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт!

Назва пінопласту
Призначення

ФЕРО-
ЗІТ 15 

STANDART 
(EPS50)

ФЕРОЗІТ 
25 EXTRA 
(EPS60)

ФЕРОЗІТ 
25 LUX 
(EPS70)

ФЕРОЗІТ 
25 SUPER 
(EPS80)

ФЕРО-
ЗІТ 25 

PREMIUM 
(EPS90)

ФЕРОЗІТ 
35 EXTRA 
(EPS100)

ФЕРОЗІТ 
35 LUX 

(EPS110)

ФЕРОЗІТ 
35 SUPER 
(EPS120)

ФЕРО-
ЗІТ 35 

PREMIUM 
(EPS150)

ФЕРОЗІТ 
50 ELIT 

(EPS180)

Утеплення фасадів 
методом 
«легкийсухий».  
Тип «вентильовані» 
фасади, «сайдинг» 
фасади.

+ ++ +++

Утеплення фасадів 
методом 
«важкийсухий».  
Тип «сандвіч» фасади.

+ ++ +++

Утеплення фасадів 
м етодом  
«легкиймокрий».  
Тип «декор» фасади.

+ ++ +++

Утеплення фасадів  
методом 
«важкиймокрий».  
Тип «камінь декор».

+ ++ +++

Теплоізоляція фунда-
ментів. + ++ +++

Теплоізоляція цоколів, 
терас. + ++ +++

Утеплення  
конструктивних підлог.  
Тип «на грунті», 
«плаваючий».

+ ++ +++

Утеплення промисло-
вих підлог. + ++ +++

Утеплення житлових 
підлог.
Тип «з підігрівом»,  
«без підігріву».

+ ++ +++

Теплоізоляція пере-
криття горищ (між 
дерев’яними балками).

+ ++ +++

Утеплення міжкімнат-
них перегородок  
і внутрішніх стін.

+ ++ +++

Утеплення скатних 
дахів (простір між 
кроквами).

+ ++ +++

Утеплення плоских 
покрівель. + ++ +++

+ – нормативний допуск ++ – ефективний допуск +++ – рекомендований допуск
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ФЕРОЗІТ 15 STANDART Плити з експандованого 
полістиролу EPS50

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,05 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,075 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,042 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною тепло ізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6 34:2008 

класу Б – з опорядженням цеглою; клас Г – з опорядженням прозорими еле-
ментами;

• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
• термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
• нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
• термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
• термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
• використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкаркасних меблів;
• використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів); інші звуко та тер-

моізоляції в системах, які не створюють механічних навантажень на утеплювач.

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 15 STANDART (EPS-50) рекомендова-
но застосовувати в системах, що не створюють механічного навантаження на утеплю-
вач (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 50 кПа, 
гранця міцності при згині, не менше 75 кПа). 

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 15 
STANDART EPS50 0,23 0,47 0,71 0,95 1,19 1,42 1,66 1,90 2,14 2,38 2,61 2,85 3,09 3,33 3,57 3,80 4,04 4,28 4,52 4,76

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 15 
STANDART EPS50 Стіна EPSEN13163T1L1W1S1P2BS75CS(10)50DS(N)5DS(70,)2TR80 0,0420 Г1

А

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ФЕРОЗІТ 25 EXTRAПлити з експандованого 
полістиролу EPS60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше 0,06 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше 0,10 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С) 0,041 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше 2 %

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 EXTRA (EPS-60) рекомендовано за-
стосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплю-
вач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 60 кПа, 
границя міцності при згині не менше 100 кПа). 

РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6 34:2008 класу 

А (підкласу А1) – з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б – з опоря-
дженням цеглою; класу Г – з опорядженням прозорими елементами; 

• термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
• термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
• термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
• термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
• утеплення балконних лоджій;
• використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкаркасних меблів;
• використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
• інші звуко та термоізоляції в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 25 
EXTRA EPS60 0,24 0,48 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,95 2,19 2,43 2,68 2,92 3,17 3,41 3,65 3,90 4,14 4,39 4,63 4,87

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 
EXTRA EPS60 Стіна, фасад EPSEN13163T2L2W2S2P3BS100CS(10)60DS(N)2DS(70,)2TR80 0,0410 Г1

А

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ФЕРОЗІТ 25 LUX Плити з експандованого 
полістиролу EPS70

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 LUX (EPS-70) рекомендовано засто-
совувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач, 
(витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 70 кПа, грани-
ця міцності при згині не менше 115 кПа). 
РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6 34:2008 класу А 

(підкласу А1) – з опорядженням тонкошаровою штукатуркою; класу Б – з опорядженням цеглою; класу Г – з 
опорядженням прозорими елементами; 

• термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
• термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
• нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
• термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
• термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
• утеплення балконних лоджій;
• використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкаркасних меблів;
• використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
• інші звуко та термоізоляції в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 25 
LUX EPS70 0,24 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,97 2,22 2,46 2,71 2,96 3,20 3,45 3,70 3,95 4,19 4,44 4,69 4,93

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 
LUX EPS70 Фасад EPSEN13163T2L2W2S2P3BS115CS(10)70DS(N)2DS(70,)2TR100 0,0405 Г1

А

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,07 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,115 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,0405 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ФЕРОЗІТ 25 SUPERПлити з експандованого 
полістиролу EPS80

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 25 
SUPER EPS80 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 
SUPER EPS80 Фасад EPSEN13163T2L2W2S2P3BS125CS(10)80DS(N)2DS(70,)2TR100 0,0400 Г1

А

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,08 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,125 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,04 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 SUPER (EPS-80) рекомендовано за-
стосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплю-
вач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 80 кПа, 
границя міцності при згині не менше 125 кПа). 

РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6 34:2008 

класу А (підкласу А1) – з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б – з опорядженням 
цеглою; класу Г – з опорядженням прозорими елементами; термоізоляція 
зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;

• термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
• термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням; термоізоляція 

простору між кроквами в похилих дахах; утеплення балконних лоджій;
• використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві 

безкаркасних меблів;
• використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів); інші звуко та тер-

моізоляції в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM Плити з експандованого 
полістиролу EPS90

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,09 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,140 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,0395 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM (EPS-90) рекомендо-
вано застосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на 
утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 
90 кПа, границя міцності при згині не менше 140 кПа). 
РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6 34:2008 

класу Б – з опорядженням цеглою; класу Г – з опорядженням прозорими елементами;
• термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профна-

стилом;
• термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
• термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
• термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
• утеплення балконних лоджій;
• використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві 

безкаркасних меблів;
• використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
• інші звуко та термоізоляції в системах, де на утеплювач здійснюються середні механічні навантаження.

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 25 
PREMIUM EPS90 0,25 0,50 0,75 1,01 1,26 1,51 1,77 2,02 2,27 2,53 2,78 3,03 3,29 3,54 3,79 4,05 4,30 4,55 4,81 5,06

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 
PREMIUM EPS90 Фасад, Дах EPSEN13163T2L2W2S2P3BS140CS(10)90DS(N)2DS(70,)2TR100 0,0395 Г1

А

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ФЕРОЗІТ 35 EXTRAПлити з експандованого 
полістиролу EPS100

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,10 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,150 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,039 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 35 
EXTRA EPS100 0,25 0,51 0,76 1,02 1,28 1,53 1,79 2,05 2,30 2,56 2,82 3,07 3,33 3,58 3,84 4,10 4,35 4,61 4,87 5,13

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 
EXTRA EPS100 Підлога EPSEN13163T2L2W2S2P3BS150CS(10)100DS(N)2DS(70,)2DLT(1)5 0,0390 Г1

А

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 EXTRA (EPS-100) рекомендовано 
застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на 
утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 
100 кПа, границя міцності при згині не менше 150 кПа), типові для дахів, підлог і під-
земних частин будинку. 
РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• утеплення підлог;
• улаштування підлог з підігрівом;
• термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом; утеплення 

терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією;
• теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
• може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
• термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
• утеплення перекриттів;
• утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвічпанелей;
• всі інші види утеплення, де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, ти-

пові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,11 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,165 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,0385 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

ФЕРОЗІТ 35 LUX Плити з експандованого 
полістиролу EPS110

РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• утеплення підлог та підлог на грунті;
• улаштування підлог з підігрівом;
• термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом; утеплення 

терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією; теплоізоляція приміщень з 
високим рівнем вологості; може використовуватись у всіх типах та системах 
утеплення фасадів;

• термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
• утеплення перекриттів;
• утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвічпанелей;
• всі інші види утеплення, де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, ти-

пові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 LUX (EPS-110) рекомендовано за-
стосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на 
утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 
100кПа, границя міцності при згині не менше 165 кПа), типові для дахів, підлог і під-
земних частин будинку. 

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 35 
LUX EPS110 0,26 0,52 0,78 1,03 1,30 1,55 1,82 2,07 2,34 2,60 2,86 3,11 3,38 3,63 3,89 4,16 4,41 4,68 4,94 5,21

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 
LUX EPS110 Підлога, 

Цоколь EPSEN13163T2L2W2S2P3BS165CS(10)110DS(N)2DS(70,)2DLT(1)5 0,0385 Г1
А

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,12 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,180 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,038 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

ФЕРОЗІТ 35 SUPERПлити з експандованого 
полістиролу EPS120

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 35 
SUPER EPS120 0,26 0,53 0,79 1,05 1,32 1,58 1,84 2,10 2,37 2,63 2,89 3,16 3,42 3,68 3,95 4,21 4,47 4,74 5,00 5,26

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 
SUPER EPS120 Підлога, Цоколь, 

Фундамент EPSEN13163T2L2W2S2P3BS180CS(10)120DS(N)2DS(70,)2DLT(1)5 0,0380 Г1
А

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 SUPER (EPS-120) рекомендовано 
застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на 
утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 
120 кПа, границя міцності при згині не менше 180 кПа), типові для дахів, підлог і під-
земних частин будинку. 

РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• утеплення підлог та підлог на грунті;
• улаштування підлог з підігрівом;
• термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом; утеплення 

терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією; теплоізоляція приміщень з 
високим рівнем вологості;

• може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
• термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
• утеплення перекриттів; утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових 

сандвічпанелей;
• всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, ти-

пові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,15 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,225 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,037 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 35 
PREMIUM EPS150 0,26 0,53 0,80 1,06 1,33 1,60 1,86 2,13 2,40 2,66 2,93 3,20 3,46 3,73 4,00 4,26 4,53 4,80 5,06 5,33

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 
PREMIUM EPS150 Підлога, 

Цоколь EPSEN13163T2L2W2S2P3BS225CS(10)150DS(N)2DS(70,)2DLT(1)5 0,0370 Г1
А

ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM Плити з експандованого 
полістиролу EPS150

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM (EPS-150) рекомендова-
но застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження 
на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 
150 кПа, границя міцності при згині не менше 225 кПа), типові для дахів, підлог (крім 
промислових) і підземних частин будинку. 
РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• утеплення підлог та підлог га грунті, що зазнають високих механічних навантажень;
• улаштування підлог з підігрівом;
• утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових 

сандвічпанелей;
• термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
• утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією;
• термоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
• всі інші види утеплення, де утеплювач преносить високі механічні навантаження на типові для всіх 

типів та систем утеплення дахів, підлог (крім промислових) і підземних частин будинку.

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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МІЦНІСТЬ ТЕПЛО- 
ІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО 
СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА  
МОНТАЖУ

ЕКОНОМІЯ ВОЛОГО 
СТІЙКІСТЬ

БІОЛОГІЧНА  
СТІЙКІСТЬ

ЗВУКО-
ІЗОЛЯЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на стиск при 10%й ліній-
ній деформації, не менше

0,18 МПа

Границя міцності при згині, 
не менше

0,250 МПа

Теплопровідність у сухому стані, 
не більше (від +20°С до +30°С)

0,036 Вт/м·К

Водопоглинання за 24 години, 
не більше

2 %

Назва плит Тип плит
Опір теплопередачі плит (м2·К/Вт) при товщині плит (мм)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ФЕРОЗІТ 50 
ELIT EPS180 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,78 4,05 4,32 4,59 4,86 5,13 5,40

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровідність 

Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 50 
ELIT EPS180 Паркінг, Грунт EPSEN13163T2L2W2S2P3BS250CS(10)180DS(N)2DS(70,)2DLT(1)5 0,0360 Г1

А

ФЕРОЗІТ 50 ELITПлити з експандованого 
полістиролу EPS180

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 50 ELIT (EPS-180) рекомендовано застосо-
вувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, 
(витримує міцність на стиск при 10%ій лінійній деформації, не менше 180 кПа, границя міц-
ності при згині не менше 250 кПа), типові для промислових підлог, паркінгів, гаражів і під-
земних частин будинку і може використовуватись в усіх типах і системах утеплення підлог. 
РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• термоізоляція промислових підлог (в морозильних камерах, цехах, складських і промислових приміщеннях), 

де утеплювач переносить високі механічні навантаження;
• термоізоляція підлог на грунті, що зазнають високого механічного навантаження, у 

житлових будинках, громадських та промислових будівлях тощо;
• улаштування підлог з підігрівом, плаваючих підлог тощо;
• утеплення плоских дахів, що експлуатуються;
• утеплення похилих дахів;
• термоізоляція паркінгів та гаражів;
• конструкційне заповнення дорожніх та залізничних насипів, а також інших інженер-

них конструкцій;
• утеплення фундаментних стін, стін підвалів і цоколів безшовним методом;
• захисний шар від промерзання в дорожніх конструкціях;
• утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією;
• всі інші види утеплення, де утеплювач переносить високі механічні навантаження типові для промислових 

підлог, паркінгів і підземних частин будинку.

Зменшіть втрати тепла з пінопластом Ферозіт
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ТА ВИРОБНИЦТВО

м. Львів 
вул. Шевченка, 317
Тел./факс: (032) 294-86-00 
e-mail: ferozit@ferozit.ua

м. Київ 
вул. Будіндустрії, 7 
Тел./факс:  (044) 583-04-68 
  (050) 311-82-99
e-mail:  kyiv@ferozit.com.ua

м. Львів 
вул. Шевченка, 317  
Тел./факс:  (032) 294-86-00 
e-mail:  ferozit@ferozit.ua

м. Вінниця 
вул. Максима Шимка, 38 
Тел./факс:  (0432) 50-70-12    
  (095) 268-08-54
e-mail:  vinnytsya@ferozit.com.ua

м. Житомир 
вул. Малинська, 4 
Тел./факс:  (0412) 41-74-16  
  (050) 430-61-70
e-mail:  zhytomyr@ferozit.com.ua

м. Івано-Франківськ 
вул. Максимовича, 14 
Тел.:  (050) 370 22 36  
  (050) 434-13-43
e-mail:  iv_frankivsk@ferozit.com.ua

м. Луцьк 
вул. Зв’язківців, 1а 
Тел./факс:  (0332) 28-15-75  
  (095) 260-02-77 
e-mail:  volyn@ferozit.com.ua

м. Мукачево 
вул. Академіка Морозова, 19 
Тел./факс:  (03131) 34-136  
  (067) 673-80-55 
e-mail:  uzhgorod@ferozit.com.ua

м. Одеса  
Тел.:  (050) 391-60-11  
  (093) 479-83-49
e-mail:  odesa@ferozit.com.ua

м. Рівне 
вул. Старицького, 50а 
Тел./факс:  (0362) 68-29-56 
  (050) 431-16-32 
e-mail:  rivne@ferozit.com.ua

м. Тернопіль 
вул. Стуса, 1  
Тел./факс:  (0352) 40-40-05  
  (050) 370-95-58 
e-mail:  ternopil@ferozit.com.ua

м. Хмельницький 
вул. Заводська, 155 
Тел./факс:  (0382) 65-58-32 
  (050) 431-16-34 
e-mail:  khmelnytsky@ferozit.com.ua

м. Чернівці 
1-й провулок Заводський, 25  
Тел./факс:  (0372) 549-868 
  (050) 370-95-72 
e-mail:  chernivtsi@ferozit.com.ua
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