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1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1	 Технологічна	 карта	 розроблена	 для	 влаштування	 елементів	 підлоги	
в	цивільному	будівництві	із	застосуванням	продукції	ТМ	«Ферозіт».

1.2	 Ця	технологічна	карта	поширюється	на	порядок	організації	робіт,	підго-
товки	поверхні	основи,	порядок	виконання,	контролювання	і	приймання	
будівельних	робіт	з	улаштування	підлог,	дотримання	яких	сприяє	підви-
щенню	експлуатаційної	надійності.	

1.3	 Галузь	застосування	матеріалів	і	їх	характеристики	наведені	в	таблиці	2.1.
1.4	 Технологічна	карта	розроблена	для	влаштування	покриттів,	що	експлу-

атуються	в	звичайних	умовах.
1.5	 Всі	роботи	з	влаштування	підлог	виконувати	із	застосуванням	сухих	су-

мішей	і	готових	до	використання	композицій	при	температурі	повітря,	
основи	та	використовуваних	матеріалів	від	+5°С	до	+30°С.

1.6	 До	складу	робіт,	що	передбачені	в	технологічній	карті,	входить:
• визначення	конструкції	підлоги	в	залежності	від	призначення,	умов	
експлуатації,	можливих	інтенсивних	впливів	механічних	навантажень;

• підготовка	поверхні	основи	під	влаштування	елементів	підлоги;
• ґрунтування	основи;
• укладання	теплоізоляційного	матеріалу	(при	необхідності);
• влаштування	стяжки	(при	необхідності);
• ґрунтування	стяжки	(при	необхідності);
• нанесення	гідроізоляційного	матеріалу	(при	необхідності);
• приготування	самовирівнювальної	суміші;
• влаштування	деформаційних	швів;
• влаштування	вирівнювального	шару;
• влаштування	 захисних	 і	 декоративних	 покриттів	 в	 залежності	 від	
призначення	конструкцій	або	споруд;

• інші	роботи.
1.7	 При	прив’язці	даної	технологічної	карти	до	конкретного	об’єкта	в	про-

цесі	розробки	проекту	виконання	робіт	слід	встановити:
• найменування	 матеріалів,	 які	 будуть	 застосовуватися	 для	 влашту-
вання	i	ремонту	елементів	підлоги;

• перелік	і	обсяг	робіт,	які	необхідно	виконати	до	початку	влаштування	
підлоги;

• перелік	і	об’єм	виконуваних	робіт	з	влаштування	підлоги.
1.8	 У	технологічній	карті	наведено	вказівки	з	техніки	безпеки	 і	контролю	

якості	робіт,	потреба	в	механізмах	з	метою	прискорення	виконання	ро-
біт,	 зниження	 витрат	 праці,	 вдосконалення	 організації	 та	 підвищення	
якості	робіт.
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1.9	 Карта	призначена	для	виконавців	робіт,	майстрів	 і	 бригадирів,	 а	 також	
працівників	технічного	нагляду	замовника	та	інженерно-технічних	праців-
ників	будівельних	 і	проектно-технологічних	організацій,	пов’язаних	з	ви-
робництвом	і	контролем	якості	робіт	по	улаштуванню	підлог.

2. ВИМОГИ І ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ,  
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  
ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ
2.1	 Матеріали,	що	використовуються	для	влаштування	підлог,	та	їх	власти-

вості	наведені	в	таблиці	2.1.

Матеріали, що використовуються  
для влаштування підлог, та їх призначення

Таблиця 2.1

№

Найме-
нування 
елемента 
системи

Матеріал шару Призначення суміші

1 Ґрунту-
вальний 

шар

Універсальна 
ґрунтовка  
глибокого  

проникнення 
Ферозіт Грунт 1

Обробка штукатурок, бетону, гіпсокартону, 
ДСП перед їх фарбуванням, шпаклюванням 
чи наклеюванням шпалер для покращення 
адгезії, зменшення водопоглинання ос-
нови, зменшення витрат оздоблювальних 
матеріалів. Особливо ефективна для за-
кріплення слабких основ. Для внутрішніх 
та зовнішніх робіт.

2 Ґрунту-
вальний 

шар

Ґрунтовка  
універсальна

Ферозіт Грунт 2

Обробка бетонних, цементних та гіпсових 
поверхонь, гіпсокартонних листів, ДСП 
перед їх фарбуванням, шпаклюванням чи 
наклеюванням шпалер для отримання по-
верхні з рівномірним водопоглинанням, 
для покращення адгезії, зменшення витрат 
оздоблювальних матеріалів. Для внутріш-
ніх та зовнішніх робіт.

3 Ґрунту-
вальний 

шар

Засіб  
протигрибковий

Ферозіт Грунт 7

Профілактика та усунення пліснявих гриб-
ків, водоростей, лишайників, бактерій та 
дріжджів з штукатурки, кам’яних та бетон-
них поверхонь, дахів, покриття з фарб. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт.

4 Ґрунту-
вальний 

шар

Ґрунтовка  
силікатна

Ферозіт Грунт 15

Обробка бетонних основ, цементних, це-
ментно-вапняних, вапняних штукатурок та 
шпаклівок. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

5 Вирівню-
вальний 

шар

Суміш для вико-
нання стяжки
Ферозіт 420

Виконання стяжки по жорсткій основі 
з товщиною шару 20-50 мм для вирівню-
вання поверхонь, накриття трубопроводів, 
розподілу навантажень на теплозвукоізо-
ляційні шари та влаштування теплих під-
лог. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

6 Вирівню-
вальний 

шар

Суміш легкови-
рівнювальна ар-
мована волокном

Ферозіт 425

Виконання стяжки з товщиною шару 10-
80 мм, для вирівнювання поверхонь, на-
криття трубопроводів, розподілу наван-
тажень на теплозвукоізоляційні шари та 
влаштування теплих підлог. Може вико-
ристовуватись на похилих поверхнях. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт.

7 Вирівню-
вальний 

шар

Підлога самови-
рівнювальна 
Ферозіт 405

Влаштування теплих підлог, вирівнюван-
ня горизонтальних основ (товщина шару 
2-80 мм), отримання гладких горизонтальних 
поверхонь під різноманітні покриття – плит-
ку, лінолеум, паркет, ламінат, ковролін. Може 
бути використана як покриття підлоги в при-
міщеннях з помірними механічними наванта-
женнями. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

8 Вирівню-
вальний 

шар

Самовирівню-
вальна суміш
Ферозіт 427

Вирівнювання горизонтальних основ (тов-
щина шару 2-80 мм) для отримання повер-
хонь під різноманітні покриття – плитку, 
лінолеум, паркет, ламінат, ковролін. Для 
внутрішніх робіт в приміщеннях з низькою 
дією води.

9 Клейовий 
розчин

Клей для плитки
Ферозіт 100

Облицювання стін, підлог та інших стійких 
до деформування основ керамічною плит-
кою, мозаїкою, натуральним каменем з во-
допоглинанням більше 1%, розміром до 
40х40 см. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

10 Клейовий 
розчин

Клей для плитки
Ферозіт 100 

PREMIUM

Облицювання стін, підлог та інших стійких 
до деформування основ керамічною плит-
кою з водопоглинанням більше 1%, розмі-
ром до 40х40 см, а також керамограніту 
розміром до 30х30 см. При виконанні зов-
нішніх робіт плиткою з водопоглинанням 
менше 1% застосовувати еластичну емуль-
сію. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
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№
Найме-
нування 
елемента 
системи

Матеріал шару Призначення суміші

11 Клейовий 
розчин

Клей для плитки 
внутрішній

Ферозіт 101

Облицювання стін, підлог та інших стійких 
до деформування основ керамічною плит-
кою з водопоглинанням більше 3%, розмі-
ром до 33х33 см. Для внутрішніх робіт.

12 Клейовий 
розчин

Клей для гресу
Ферозіт 103

Облицювання міцних, недеформівних го-
ризонтальних та вертикальних основ кера-
мічною плиткою з водопоглинанням більше 
1%, розміром не більше 40х40 см, а також 
міцних, недеформівних горизонтальних ос-
нов плиткою з водопоглинанням менше 1% 
(керамограніт), розміром не більше 30х30 
см. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

13 Клейовий 
розчин

Клей  
для мармуру
Ферозіт 105

Закріплення плиток розміром 40х40 см 
з мармуру та інших світлих порід каменю, 
мозаїки (в тому числі із скла) на бетонних 
основах, цементних та цементно-вапняних 
штукатурках і стяжках. Для внутрішніх та 
зовнішніх робіт.

14 Клейовий 
розчин

Клей для плитки 
термостійкий
Ферозіт 108

Облицювання камінів, печей, димоходів та 
підлог, що підігріваються, плиткою розмі-
ром 40х40 см. Можливе використання су-
міші для мурування конструкцій димоходів. 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

15 Клейовий 
розчин

Суперклей  
універсальний

Ферозіт Супер

Облицювання плитами з природного та 
штучного каменю, гресу великих розмірів 
на поверхнях, що зазнають дії води, замер-
зання (чи нагрівання): терасах, цоколях, 
балконах, підлогах з підігрівом, а також по 
старій керамічній плитці. Для внутрішніх та 
зовнішніх робіт.

16 Гідроізо-
ляційний 

шар

Суміш  
гідроізоляційна
Ферозіт 360

Влаштування гідроізоляції ванн, кухонь, 
підвалів, цоколів, фундаментів, споруд, ре-
зервуарів. Використовується на мінераль-
них поверхнях, які не піддаються деформа-
ціям (бетон, цементно-піщана штукатурка, 
стяжка). Гідроізоляція наноситься з боку 
дії води. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

2.2	 Технічні	 характеристики	 сумішей	 для	 підлоги	Ферозіт 420, Феро-
зіт  425, Ферозіт 405, Ферозіт 427 наведені	в	таблиці	2.2.

Технічні характеристики сумішей для підлоги
Таблиця 2.2

Показник

Значення

Ферозіт 
420

Ферозіт 
425

Ферозіт 
405

Ферозіт 
427

Група згідно ДСТУ Б.В. 2.7-
126:2011

СТ1 СТ2 ПР2 СТ1

Витрати води для приготу-
вання розчинової суміші,  
л на 1 кг сухої суміші

0,17-0,20 0,15-0,17 0,18-0,20 0,18-0,20

Термін придатності розчи-
нової суміші, не менше

150 хв 120 хв 30 хв 25 хв

Міцність зчеплення  
з основою, не менше

0,2 МПа 0,5 МПа 1,0 МПа 0,8 МПа

Границя міцності на стиск, 
не менше:

• через 3 доби
• через 28 діб

5 МПа
15 МПа

5 МПа
20 МПа

7 МПа
20 МПа

5 МПа
15 МПа

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

3,5 МПа 4,5 МПа 4 МПа 3,5 МПа

Усадка, не більше 2 мм/м 2 мм/м 2 мм/м 1 мм/м

Температура виконання 
робіт, ºС

+5 ... +30 +5 ... +30 +5 ... +30 +5 ... +30

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

16 кг 16 кг 16 кг 17 кг

2.3	 Технічні	 характеристики	 клеїв	 для	 плитки	 для	 облицювання	 поверхні 
Ферозіт 100, Ферозіт 100 PREMIUM, Ферозіт 101, Ферозіт 103, 
Ферозіт 105, Ферозіт 108, Ферозіт Супер,	наведені	в	таблиці	2.3.
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Технічні характеристики клейових сумішей  
для облицювання підлоги

Таблиця 2.3

Показник

Значення

Ф
ер

оз
іт

 
10

0

Ф
ер

оз
іт

  
10

0 
PR

EM
IU

M

Ф
ер

оз
іт

 
10

1

Ф
ер

оз
іт

 
10

3

Ф
ер

оз
іт

 
10

5

Ф
ер

оз
іт

 
10

8

Ф
ер

оз
іт

 
С

уп
ер

Група згідно ДСТУ 
Б.В. 2.7-126:2011

ЗК1 ЗК1 ЗК1 ЗК1 ЗК2 ЗК2 ЗК4

Витрати води для 
приготування  
розчинової суміші,  
л на 1кг сухої суміші

0,22-
0,24

0,24-
0,26

0,18-
0,22

0,25-
0,28

0,22-
0,25

0,24-
0,26

0,20-
0,23

Термін придатності 
розчинової суміші,  
не менше

150 хв 150 хв 150 хв 150 хв 120 хв 120 хв 150 хв

Відкритий час,  
не менше

10 хв 10 хв 10 хв 15 хв 20 хв 20 хв 20 хв

Час коригування,  
не менше

10 хв 15 хв 10 хв 10 хв 10 хв 10 хв 10 хв

Міцність зчеплення 
з основою, не мен-
ше, після витриму-
вання в:

• повітряно-сухих 
умовах

• замочування 
у воді

• навперемінному 
заморожуванні 
і відтаванні 
50 циклів

• температурного 
впливу

0,7 МПа

-

-

-

0,8 МПа

-

-

-

0,5 МПа

-

-

-

0,8 МПа

-

-

-

0,8 МПа

0,5 МПа

0,5 МПа

0,5 МПа

0,8 МПа

0,5 МПа

0,5 МПа

0,5 МПа

1,2 МПа

1,2 МПа

1,2 МПа

1,2 МПа

Час можливого тех-
нологічного пересу-
вання, не раніше

48 год 48 год 48 год 48 год 48 год 48 год 48 год

Температура вико-
нання робіт, ºС

+5 ... 
+30

+5 ... 
+30

+5 ... 
+30

+5 ... 
+30

+5 ... 
+30

+5 ... 
+30

+5 ... 
+30

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

1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг

2.4	 Технічні	характеристики	гідроізоляційної	суміші	Ферозіт 360 наведені	
в	таблиці	2.4.

Технічні характеристики гідроізоляційної суміші
Таблиця 2.4

Показник
Значення

Ферозіт 360

Група згідно ДСТУ Б.В. 2.7-126:2011 ГІ1

Витрати води для приготування розчинової суміші, л на 
1кг сухої суміші:

• штукатурної гідроізоляції
• обмазувальної гідроізоляції

0,22-0,24
0,26-0,28

Термін придатності розчинової суміші, не менше 60 хв

Міцність зчеплення з основою після витримування в 
повітряно-сухих 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 мм/м

Морозостійкість, не менше 75 циклів

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

Температура виконання робіт, ºС +10 ... +30

Температура експлуатації, ºС -30 ... +70

Важливо! Основа під покриття має 
бути міцною, не нижче міцності ула-
штованого покриття, із низьким во-
допоглинанням та відремонтованими 
тріщинами, із влаштованими компен-
саційними швами.
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3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ  
РІШЕННЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ
Вибираючи	конструктивні,	технічні,	технологічні	рішення	щодо	застосування	

сухих	сумішей	ТМ	«Ферозіт»	при	виконанні	будівельних	робіт	з	укладання	підлоги,	
слід	враховувати	наступні	фактори:	

• підвищення	механічного	опору,	стійкості	та	термінів	експлуатації	підлоги;
• надійність	та	довговічність	покриттів;
• призначення	поверхні;
• розташування	поверхні	(зовнішня	чи	внутрішня);
• найбільш	повне	та	ефективне	використання	фізико-механічних	характе-
ристик	матеріалів,	що	застосовуються;

• техніко-економічна	та	екологічна	доцільність	прийнятого	рішення;
• максимальної	продуктивності	праці	за	рахунок	технологічних	властивос-
тей	вибраних	матеріалів.

Конструкції	та	покриття	із	використанням	сухих	сумішей	влаштовувати	згід-
но	із	робочою	та	нормативною	документацією.

Кожен	 елемент	 покриття	 слід	 влаштовувати	 після	 контролю	 правильності	
виконання	відповідного	нижче	розташованого	елемента.

3.1 Типові конструктивно-технологічні  
рішення улаштування підлог
3.1.1	 Улаштування	підлоги	по	монолітній	бетонній	основі	без	улаштуван-

ня	тепло-	і	звукоізоляції	характеризується	безпосереднім	з’єднанням	
усіх	елементів	підлоги	з	основою	(рис.1):

1. Бетонна основа;
2. Універсальна грунтовка глибокого про-

никнення Ферозіт Грунт 1 або грунтов-
ка універсальна Ферозіт Грунт 2;

3. Демпферна стрічка або пінополісти-
рольна смуга;

4. Стіна;
5. Суміш для виконання стяжки Ферозіт 

420 або суміш легковирівнювальна 
армована волокном Ферозіт 425;

6. Клейовий розчин для плитки Ферозіт 
(при застосуванні в якості покриття 
облицювальної плитки); 

7. Суміш для затирання швів між плитками;
8. Керамічна плитка;
9. Плінтус. 

Рисунок 1. Монолітна підлога

1234

5 6 7 89

3.1.2	 Улаштування	підлоги	по	монолітній	бетонній	основі	без	улаштування	
тепло-	 і	 звукоізоляції	 з	використанням	в	якості	покриття	лінолеуму,	
ламінату,	ковроліну	(рис.2):

1. Бетонна основа;
2. Універсальна грунтовка глибокого про-

никнення Ферозіт Грунт 1 або грунтов-
ка універсальна Ферозіт Грунт 2;

3. Демпферна стрічка або пінополісти-
рольна смуга;

4. Стіна;
5. Суміш для виконання стяжки Ферозіт 

420 або суміш легковирівнювальна 
армована волокном Ферозіт 425;

6. Підлога самовирівнювальна Ферозіт 
405 або самовирівнювальна суміш 
Ферозіт 427;

7. Підкладка;
8. Лінолеум, ламінат, ковролін;
9. Плінтус.

Рисунок 2. Влаштування покриттів лінолеуму, ламінату, ковроліну

3.1.3	 Улаштування	підлоги	по	монолітній	бетонній	основі	на	розділяючому	
шарі	застосовується	в	тих	випадках,	якщо	в	проміжок	між	моноліт-
ною	основою	 і	підлогою	необхідно	розмістити	гідроізоляційний	шар	
(рис.3).	Таку	підлогу	можна	укладати	в	приміщеннях,	куди	може	про-
никати	і	накопичуватися	вода.

1. Бетонна основа; 
2. Шар гідроізоляції Ферозіт 360; 
3. Демпферна стрічка або пінополісти-

рольна смуга;
4. Гідроізоляційна стрічка;
5. Суміш для виконання стяжки Ферозіт 

420 або суміш легковирівнювальна 
армована волокном Ферозіт 425;

6. Стіна;
7. Клейовий розчин для плитки Ферозіт 

(при застосуванні в якості покриття 
облицювальної плитки); 

8. Керамічна плитка; 
9. Суміш для затирання швів між плитками;
10. Силіконовий герметик.

Рисунок 3. Монолітна підлога на розділяючому шарі
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3.1.4	Улаштування	«плаваючої»	підлоги	по	монолітній	бетонній	основі	вла-
штовується	з	використанням	тепло-	звукоізоляційного	шару	в	примі-
щеннях	з	підвищеними	вимогами	до	тепло-	та	звукоізоляції	(рис.4).

1. Бетонна основа;
2. Універсальна грунтовка глибокого про-

никнення Ферозіт Грунт 1 або грунтов-
ка універсальна Ферозіт Грунт 2;

3. Плити пінополістирольні ФЕРОЗІТ 35 
SUPER, ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM, Ферозіт 
50 ELIT;

4. Демпферна стрічка або пінополісти-
рольна смуга;

5. Плівка поліетиленова;
6. Суміш для виконання стяжки Ферозіт 

420 або суміш легковирівнювальна 
армована волокном Ферозіт 425;

7. Клейовий розчин для плитки Ферозіт 
(при застосуванні в якості покриття 
облицювальної плитки);

8. Керамічна плитка;
9. Суміш для затирання швів між плитками;
10. Плінтус або герметик.

3.1.5	Улаштування	підлоги	по	монолітній	бетонній	основі	з	елементами	пі-
дігріву	(водяного	чи	електричного)	влаштовуються	у	приміщеннях	 із	
спеціальними	вимогами	до	підлог	та	теплоізоляційним	шаром	(рис.5).

1. Бетонна основа;
2. Універсальна грунтовка глибокого про-

никнення Ферозіт Грунт 1 або грунтов-
ка універсальна Ферозіт Грунт 2;

3. Плити пінополістирольні ФЕРОЗІТ 35 
SUPER, ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM, Ферозіт 
50 ELIT, екструдований пінополістирол;

4. Пінополістирольна смуга; 
5. Плівка поліетиленова товщиною 0,2 мм;
6. Суміш для виконання стяжки Ферозіт 

420 або суміш легковирівнювальна 
армована волокном Ферозіт 425;

7. Нагрівальні елементи;
8. Клейовий розчин для плитки Ферозіт 

(при застосуванні в якості покриття 
облицювальної плитки); 

9. Суміш для затирання швів між плитками;
10. Керамічна плитка;
11. Плінтус або герметик.

Рисунок 4.  
Монолітна «плаваюча» підлога

Рисунок 5.  
Підлога з елементами підігріву
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4. ТЕХНОЛОГІЯ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1 Підготовка до виконання робіт.
4.1.1	 Перед	початком	роботи	необхідно	провести:

• огляд	будівельного	об’єкта	і	визначення	його	готовності	до	вико-
нання	робіт	з	влаштування	елементів	підлоги;

• розробку	проекту	виконання	робіт;
• планування	та	влаштування	будівельного	майданчику;
• доставку	на	будівельний	майданчик	і	складування	матеріалів,	ви-
робів,	інструментів	та	допоміжних	матеріалів	та	засобів.

4.1.2	 Огляд	і	обстеження	будівельного	об’єкту.
При	 огляді	 і	 обстеженні	 будівельного	 об’єкта	 встановлюється	 готовність	

його	до	виконання	робіт	з	влаштування	елементів	підлоги.
На	об’єкті,	що	будується,	до	початку	робіт	повинні	бути	виконані	роботи:

• загальнобудівельні	та	монтажні;
• прокладені	всі	комунікації	і	облаштовані	комунікаційні	канали;

В	процесі	огляду	визначити	стан	основи	конструкцій,	а	саме:
• наявність	і	розміри	відхилень	від	горизонталі	основ	під	влаштування	
елементів	підлоги;

• наявність,	характер	і	площі	забруднення	на	поверхні	конструкцій;
• міцність	основи	під	влаштування	елементів	підлоги,	наявність	тріщин;
• водопоглинання	основи	під	влаштування	елементів	підлоги.

За	результатами	огляду	скласти	акт	з	підготовки	об’єкту	щодо	влаштування	
елементів	підлоги.	Отримані	результати	використовувати	при	розробці	проекту	
виконання	робіт	(ПВР).

4.1.3	 ПВР	розробляється	(за	необхідності)	для	кожного	конкретного	об’єк-
та,	на	якому	планується	виконувати	роботи	з	влаштування	елементів	
підлоги	з	урахуванням:
• даних	з	огляду	об’єкта;
• рекомендованої	області	застосування	матеріалів	ТМ	“Ферозіт”	для	
влаштування	покриття	для	підлоги,	ТУ	У	26.6-31034804-001-2003	
та	ДСТУ-Н	Б	В.2.6-212:2016	«Настанова	з	виконання	робіт	із	засто-
суванням	сухих	будівельних	сумішей».

ПРИМІТКА! Суміші для влаштування покриттів 
для підлоги ТМ Ферозіт можна використовувати 
як для водяного, так і для електричного підігріву.



1514

ВЛ
АШ

ТУ
ВА

НН
Я 

ПІ
Д

ЛО
ГИ

ВЛ
АШ

ТУ
ВА

НН
Я 

ПІ
Д

ЛО
ГИ

4.1.4	 При	плануванні	та	облаштуванні	будівельного	майданчика	визначити:
• місця	складування	матеріалів,	інструменту;
• місце	дільниць	приготування	розчинових	сумішей;
• місце	складування	відходів	та	будівельного	сміття;
• місце	для	побутової	зони	робітників.

4.1.5	 До	 ділянок	 приготування	 розчинових	 сумішей	 забезпечити	 подачу	
води.

4.1.6	 Доставку	на	будівельний	майданчик	матеріалів	та	інструменту	здійс-
нювати	автотранспортом	і	складувати	в	місцях,	визначених	при	пла-
нуванні	 будівельного	 майданчика.	 Умови	 зберігання	 матеріалів	 по-
винні	забезпечити	збереження	їх	властивостей	при	проведенні	робіт	
з	улаштування	підлог.	

4.2 Технологія виконання робіт
4.2.1	 Технологія	виконання	робіт	щодо	влаштування	покриття	для	підлоги	

з	використанням	матеріалів	ТМ	«Ферозіт»	включає	виконання	наступ-
них	елементів:
• підготовка	основ;
• улаштування	прошарків;
• вкладання	покриттів.

Конструктивні	рішення	(кількість	шарів,	товщина	шарів	та	матеріали,	з	яких	
улаштовуються	ці	шари)	приймаються	у	відповідності	з	проектною	документацією

4.2.2	 В	залежності	від	функціонального	призначення	підлоги	ці	елементи	
можуть	бути	доповнені	елементами	гідро-,	звуко-	,	теплоізоляції.

4.3 Підготовка основи
4.3.1	 Основу,	 що	 втратила	 цілісність,	 при	 підготовці	 до	 виконання	 ро-

біт	 з	влаштування	підлоги	видалити	за	допомогою	перфоратора	чи	
дробоструминних	апаратів.	При	невеликих	обсягах	робіт	для	цієї	мети	
використовувати	кирки,	зубила,	скарпелі	і	щітки.

Напливи	бетону	 і	розчину	видалити	електричними	молотками,	перфорато-
рами.	При	невеликих	обсягах	робіт	використати	бучарди,	зубила,	сталеві	щітки.

Великі	 тріщини,	 а	 також	великі	 вибоїни	 в	 поверхні	 конструкції	 розчистити	
від	частинок	зруйнованого	матеріалу	стисненим	повітрям.	Малі	тріщини,	шири-
ною	до	5	мм,	розшити	до	25	мм,	очистити.	Усі	 тріщини	заповнити	розчиновою	
сумішшю,	з	якої	буде	виконано	вирівнювальний	шар,	не	пізніше	ніж	за	3	доби	до	
початку	робіт.

При	забрудненні	основи	висолами,	іржею,	жирами,	цвілі	та	іншими	забруд-
неннями	поверхню	очистити	методами	і	засобами,	зазначеними	в	таблиці	4.1.

Методи і засоби очистки поверхні від забруднень
Таблиця 4.1

№ Вид  
підготовки Спосіб підготовки та використовувані матеріали

1 Очищення 
від пухких 
продуктів 

корозії

Обробка поверхні піскоструминним чи дробоструминним 
методом. Як абразивний матеріал рекомендується засто-
совувати пісок або дріб розміром 0,75-1,2 мм. При неве-
ликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, 
неміцних шарів ручним будівельним інструментом.

2 Знежирення a) Обробка водяними лужними розчинами, що містять по-
верхнево-активні речовини (далі - ПАР). Як солі слід ви-
користовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфос-
фат – Na3PO4, пірофосфат натрію – Na4P2O7, триполіфос-
фат натрію – Na3PO4·2NaPO3. Як ПАР використовувати 
неіоногенні ПАР (ОП-7, ОП-10), що являють собою про-
дукти оксиетилюваннямоно- і діалкілфенолів. Розчини 
солей мають бути 4-5% концентрації. При приготуванні 
рекомендується додавати до них не більш як 1% ПАР.

b) Обробка органічними розчинниками. Для знежирен-
ня рекомендується застосовувати такі розчинники, як 
трихлоретилен – СНСІ=ССІ2, перхлоретилен ССІ2=ССІ2, 
уайт-спірит. Уразі обробки мокрих і вологих поверхонь 
до хлорованих вуглеводнів рекомендується додавати 
аміак, триетаноламін або уротропін.

c) Обробка емульсійними сумішами, до складу яких вхо-
дять органічні розчинники, вода і ПАР.

3 Очищення 
від висолів

Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6% з 
наступною обробкою 4% розчином гідроксиду натрію NaOH

4 Очищення від 
плям бітуму

а) Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).
b) Промивання розчинником (уайт-спіритом)

5 Очищення 
від кіптяви

Промивання 3% розчином соляної кислоти з наступним 
промиванням 4% розчином гідроксиду натрію NaOH

6 Очищення 
від водних 
і неводних 

плям

a) Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).
b) Обробка піскоструминним апаратом (при великих обся-

гах робіт).
c) Обробка органічними та неорганічними рідинами для 

змивання з наступним очищенням механічним способом. 
d) Для виведення олійних фарб рекомендується використо-

вувати суміші на основі органічних розчинників.

7 Очищення 
від бруду

a) Обдування стисненим повітрям.
b) Піскоструминна обробка.
c) Промивання розчином карбонату натрію – Na2CO3.
d) Промивання водою з додаванням ПАР.
e) Обробка поверхні дротяною щіткою.
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8 Виведення з 
поверхні слідів 
очищувальних 

сумішей

a) Механічне очищення.
b) Промивання водою.
c) Обдування стисненим повітрям.

9 Сушіння 
поверхні

a) Природне сушіння при температурі 20 ± 5 °С.
b) Обдування теплим повітрям з калориферів.

Місця,	в	яких	в	процесі	експлуатації	будівлі	або	споруди	з’явилися	грибки,	
мох,	очистити	щітками,	обробити	ґрунтовкою	Ферозіт	Грунт	7	і	висушити.

Поверхні	 з	 високим	 водопоглинанням	 слід	 обробити	 універсальною	 грун-
товкою	глибокого	проникнення	Ферозіт	Грунт	1	або	грунтовкою	універсальною	
Ферозіт	Грунт	2.

У	тому	випадку,	коли	конструкції	піддавалися	ремонту	або	їх	поверхні	обро-
блялися	спеціальними	складами,	роботи	щодо	улаштування	покриття	для	підлоги	
починати	не	раніше,	ніж	через	3	дні	після	закінчення	робіт	з	підготовки	поверхні.

4.4  Улаштування прошарків 
Влаштування стяжки

4.4.1	 Влаштування	стяжки	виконувати	 з	 використанням	Ферозіт	420	або	
Ферозіт	 425.	 Товщина	шару	 залежить	 від	 інтенсивності	механічних	
впливів	і	визначається	проектом.	Мінімальна	товщина	шару	повинна	
бути	не	менше	20	мм	при	використанні	Ферозіт	420,	10	мм	–	при	ви-
користанні	Ферозіт	425.

4.4.2	 Стяжки	влаштовувати	по	жорсткій	основі	 (бетон,	цементно-піщаний	
розчин	та	ін.)	по	тепло-,	звукоізоляційному	шару.	Технологія	облашту-
вання	стяжки	наступна:
• перевірка	основи	та	обстеження	її	стану;
• розшивка	тріщин	(при	потребі);
• ґрунтування	основи;
• розбивка	основи	на	захватки;
• нанесення	відмітки	чистої	підлоги	на	поверхню	стін	і	колон	всере-
дині	приміщення;

• улаштування	компенсаційних	швів;
• улаштування	 напрямних	 смуг	 (реперів),	 які	 забезпечують	форму-
вання	шару	розчинової	суміші	необхідної	товщини;

• улаштування	 стяжки	 із	 розчинової	 суміші,	 приготовленої	 із	 сухої	
суміші	та	води;

• вирівнювання	розчинової	суміші	по	поверхні	основи	за	раніше	ула-
штованими	напрямними	смугами;

• витримка	розчину	та	здійснення	догляду	за	ним.

4.4.3	 Підготовка	 поверхні	 полягає	 в	 очищенні	 основи	 від	 пилу,	 бруду,	
масляних	плям	та	ін.	згідно	п.	4.3,	розшиванні	швів	та	заповненні	при	
потребі,	 нанесенні	 ґрунтувального	 шару	 універсальною	 ґрунтовкою	
глибокого	 проникнення	Ферозіт	 Грунт	 1	 чи	 силікатною	 грунтовкою	
Ферозіт	Грунт	15	(рис.	6,	7).

Рисунок 6. Обезпилення основи Рисунок 7. Грунтування основи

4.4.4 Для	 отримання	 горизонтальної	 поверхні	 необхідно	 влаштувати	 на-
правляючі	маяки,	 які	дозволять	сформувати	певну	 товщину	стяжки.	
Це	 можуть	 бути	 металеві	 Т-подібні	 профілі,	 встановлені	 на	 Феро-
зіт	425,	які	теж	залишаються	усередині	шару	стяжки,	виконуючи	до-
датково	функції	деформаційних	швів	(рис.	8).

Рисунок 8. Встановлення направляючих маяків

4.4.5	 Для	 приготування	 розчинової	 суміші	 додати	 суху	 будівельну	 суміші	
ТМ	«Ферозіт»	до	відміряної	кількісті	води,	вказаної	на	мішку,	та	перемі-
шати	до	утворення	однорідної	консистенції	за	допомогою	низькообо-
ротного	дриля	(рис.	9),	бетонозмішувачами	або	розчинозмішувачами.

Важливо: Чітко дотримуватись зазначеної кількості води для 
замішування, надлишок води спричинить розшарування розчи-
нової суміші та втрату міцності готового покриття.
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Рисунок 9. Приготування розчинової суміші

4.4.6	 Приготовану	розчинову	суміш	викласти	на	підготовану	основу,	розрівня-
ти	 і	за	допомогою	металевої	рейки	сформувати	рівне	гладке	покриття.	
Окрім	рейки	для	отримання	гладкого	покриття	застосовувати	металевий	
шпатель	(рис.	10).	При	необхідності	отримання	шорсткої	поверхні	стяжку	
затерти	дерев’яною	або	пластмасовою	теркою	через	12-24	години.

Рисунок 10. Формування рівного покриття

Влаштування самовирівнювальної підлоги
4.4.7	 Перед	влаштуванням	вирівнювального	шару	оцінити	стан	основи:

• для	прийняття	рішення	щодо	застосування	типу	самовирівнювальної	
суміші	(в	залежності	від	умов	подальшої	експлуатації	та	типу	фініш-
ного	покриття),	визначається	стан	існуючої	стяжки	чи	основи;

• для	 визначення	 міцності	 основи	 застосовувати	 неруйнівні	 методи	
контролю	 (молоток	Кашкарова,	Шмідта	 (рис.	11).	Попередньо	міц-
ність	основи	можна	оцінити,	наносячи	подряпину	гострим	метале-
вим	предметом.	На	міцній	основі	залишиться	лише	слід	від	предме-
ту,	без	руйнування	основи.

• основа	має	бути	міцною,	щільною	й	чистою	(без	забруднень,	знепи-
леною);

• ділянки	поверхні	основи	з	низькою	міцністю	або	глибоко	просоченим	
маслом	слід	вирубати	(рис.12);

• якщо	основа	гладка,	 їй	необхідно	надати	шорсткість	за	допомогою	
наждачного	паперу,	а	при	наявності	на	поверхні	цементного	молочка	
його	слід	видалити	(рис.13).	Слабкий	верхній	шар	основи	необхідно	
видалити	за	допомогою	фрезерної	машини	(рис.	14).

Рисунок 11. Визначення  
міцності стяжки

Рисунок 12. Видалення неміцних 
ділянок поверхні основи

Рисунок 13. Надання основі  
шорсткості

Рисунок 14. Видалення верхньо-
го шару основи за допомогою 
фрезерної машини

• «активні»	 тріщини	 в	 стяжках	 (основах),	 які	 порушують	цілісність	 та	
жорсткість,	спочатку	розшити	на	глибину	20	мм,	а	потім	в	перпен-
дикулярному	напрямку	до	них	виконати	надрізи	довжиною	150	мм	
через	кожні	250	мм	(рис.	15),	які	ретельно	очистити	від	пилу;

• розшиті	та	затерті	тріщини	в	основі,	осколки	зруйнованої	основи	ви-
лучити,	а	поверхню	основи	–	очистити	від	бруду	та	пилу;

• сухі	очищені	тріщини	і	надрізи	заповнити	розчиновою	сумішшю,	з	якої	
буде	виконаний	вирівнювальний	шар	 (рис.	16).	При	цьому	в	перпен-
дикулярні	надрізи	додатково	укласти	сталевий	дріт	діаметром	3	мм;	
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Рисунок 15. Розшивка тріщин Рисунок 16. Заповнення тріщин

Рисунок 17. Нанесення шару 
ґрунтовки

Рисунок 18. Визначення  
горизонтальності основи

• ґрунтування	 основи	 виконувати	 універсальною	 ґрунтовкою	 глибоко-
го	проникнення	Ферозіт	Грунт	1	або	силікатною	грунтовкою	Ферозіт	
Грунт	 15	 по	 всій	 поверхні	 з	 допомогою	щітки	 (рис.	 17),	 без	 пропус-
ків,	так,	щоб	на	поверхні	основи	утворився	тонкий	суцільний	шар;	при	
цьому	слід	не	допускати	утворення	на	поверхні	калюж	 із	 ґрунтовки.	
Після	висихання	ґрунтовки	(4-6	годин)	необхідно	перевірити	водопо-
глинання	поверхні.	Для	цього	на	поверхню	заґрунтованого	шару	стяж-
ки	вилити	невелику	кількість	води	 і	 візуально	визначити	зменшення	
її	кількості.	Якщо	вода	швидко	вбралася	в	основу,	необхідно	нанести	
другий	шар	ґрунтовки;

• оцінивши	міцнісні	характеристики	основи	та	визначивши	міру	відхилен-
ня	від	горизонтальної	поверхні	(рис.	18),	вибрати	матеріал	для	влашту-
вання	самовирівнювальної	підлоги	з	врахуванням	типу	покриття.

4.4.8	 Для	отримання	горизонтальної	поверхні	через	кожні	1,5–2,0	м	вста-
новити	маяки	(рис.	19).

4.4.9	 Приготування	розчинової	суміші	виконувати	згідно	пункту	4.4.5.

Рисунок 19. Встановлення маяків
4.4.10	Розчинову	суміш	вилити	з	ємності,	починаючи	з	місця,	найбільш	відда-

леного	від	входу	(рис.	20),	потім	розподілити	по	поверхні	довгим	ме-
талевим	полутерком	(рис.	21),	планкою,	жорстким	віником,	шпателем	
із	зубцями	або	раклею.	При	роботі	рекомендовано	використовувати	
кілька	ємностей,	що	дозволить	прискорити	процес	і	уникнути	видимих	
меж	між	шарами.

Рисунок 20. Нанесення розчино-
вої суміші на поверхню

Рисунок 21. Розподіл  
розчинової суміші

Рисунок 22. Влаштування дефор-
маційних швів

Рисунок 23. Розподіл суміші  
голчастим валиком
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4.4.11 Час	виливки	між	двома	порціями	розчинової	суміші,	які	сполучаються,	не	
повинен	перевищувати	10	хв	для	Ферозіт	427	та	30	хв	для	Ферозіт	405.

4.4.12 При	виконанні	робіт	слід	уникати	протягів	і	прямого	попадання	соняч-
них	променів.	Вилиту	розчинову	суміш	необхідно	оберігати	від	швидкого	
та	нерівномірного	висихання.	На	площах	більше	20	м2,	а	також	у	вузьких	
та	довгих	приміщеннях	слід	встановлювати	компенсаційні	шви	(рис.	22),	
а	раніше	виконані	на	основі	шви	перенести	на	отриману	поверхню.

4.4.13	Свіжоукладений	шар	самовирівнювальної	розчинової	суміші	необхід-
но	прокатати	голчастим	валиком,	особливу	увагу	при	цьому	необхідно	
приділити	місцям	з’єднання	різних	замісів	 (рис.	23).	Довжина	 голки	
валика	повинна	бути	більшою	від	товщини	влаштованого	покриття	не	
менше,	ніж	на	20	мм.	

Влаштування підлоги з підігрівом
4.4.14	При	влаштуванні	підлог	з	підігрівом	вздовж	стін	по	периметру	примі-

щення	встановити	смуги	з	пінополістиролу	або	спеціальні	демпферні	
стрічки	для	створення	деформаційних	швів	(рис.	22).

4.4.15	На	підготовану	основу	вкласти	шар	утеплювача	з	«розбіганням»	швів	
між	 плитами.	 В	 якості	 утеплювача	 можуть	 застосовуватися	 плити	
з	пінополістиролу	марок	Ферозіт	35	Super,	Ферозіт	35	Premium,	Фе-
розіт	50	Elit	та	екструдований	пінополістирол.	

4.4.16	На	 поверхню	 утеплювача	 необхідно	 викласти	 поліетиленову	 плівку	
товщиною	0,2	мм	з	перекриттям	смуг	не	менше	10	см.	Потім	смуги	
з’єднати	між	собою	і	закріпити	до	стіни	за	допомогою	самоклеючої	
стрічки	(рис.	24).

Рисунок 24. Підлога з електрич-
ним підігрівом

Рисунок 25. Підлога з водяним 
підігрівом

4.4.17 При	влаштуванні	водяного	підігріву	змонтувати	систему	з	нагріваль-
них	елементів	та	виконати	стяжку	з	Ферозіт	420,	Ферозіт	425,	Феро-
зіт	405,	або	Ферозіт	427	товщиною	не	менше	40	мм,	причому	товщина	
шару	 над	 нагрівальними	 елементами	 повинна	 становити	 не	 менше	
20	мм	(рис.	24).

4.4.18	При	влаштуванні	електричного	підігріву	товщина	шару	стяжки	повинна	стано-
вити	не	менше	40	мм	(рис.	25). 

4.4.19 Експлуатацію	теплої	підлоги	починати	через	28	діб.

4.5   Облицювання поверхні підлоги
4.5.1	 До	 початку	 облицювальних	 робіт	мають	 бути	 закінчені	 всі	 роботи	 ,	

виконання	яких	може	призвести	до	пошкодження	облицьованих	по-
верхонь	(улаштування	покрівлі,	герметизація	швів	між	блоками	і	па-
нелями;	 встановлення	 віконних	 та	 дверних	 блоків;	 замонолічування	
та	 гідроізоляція	 місць	 стикування	 віконних	 і	 дверних	 блоків	 в	 про-
різах;	замонолічування	стиків	і	технологічних	отворів	в	конструкціях;	
улаштування	 тепло-	 та	 звукоізоляції;	 установка	 закладних	 виробів;	
прокладка	комунікацій;	монтаж	та	випробовування	 інженерних	сис-
тем).	При	облицюванні	поверхонь	клейові	розчинові	суміші	рекомен-
дується	наносити	на	основу	шаром,	товщина	якого	дорівнює	висоті	
зубця	терки,	яку	вибирають	залежно	від	розмірів	плитки	(табл.	4.2).

Залежність висоти зубця терки від розмірів плитки
Таблиця 4.2

Розмір плитки, см Розмір зубців терки, мм
до 10х10 4
до 20х20 6
до 30х30 8
до 40х40 10

4.5.2 Підготовку	поверхні	під	влаштування	покриттів	здійснювати	згідно	п.	4.2.
4.5.3	 Приготування	розчинової	суміші	проводити	згідно	п.	4.4.5.
4.5.4	 Облицювальне	покриття	має	задовольняти	таким	вимогам:

• відсутність	у	плитках	тріщин,	косини,	прогинів	і	скручувань;
• однотипність	та	однотонність	плиток	та	відповідність	малюнку,	що	
зданий	проектом;

• відсутність	порожнин	між	плитками	і	поверхнею,	що	облицьована;
• повнота	заповнення	швів	між	плитками	розчином	без	пропусків;
• відсутність	на	поверхні	облицювання	висолів,	брудних	плям,	слідів	
розчину,	помітних	місць	пошкодження	глянцю.

Важливо: При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні 
плитки розміром 40×40 см застосувати техніку двостороннього при-
клеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщи-
ною біля 1 мм, а на основу – з допомогою шпателя з зубцями (табл. 4.2).
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5. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ  
ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
Контроль	якості	робіт	із	улаштування	підлог	передбачає	систематичний	наг-

ляд	за	відповідністю	виконуваних	робіт,	правильності	використання	і	застосуван-
ня	матеріалів,	конструктивно-технологічних	рішень	проекту,	державним	стандар-
там,	технічним	умовам	і	іншим	діючим	нормативним	документам.

5.1 До	початку	виконання	робіт	контролювати	умови	зберігання	матеріалів,	
виробів	 та	 елементів,	 готовність	 об’єкту	 в	 цілому	 і	 окремих	 його	 кон-
струкцій.	

5.2	 При	 застосуванні	 сухих	 сумішей	 скласти	 акти	 приймання	 роботи	
з	улаштування	підлог:
• підготовка	основи	для	підлоги;
• улаштування	підстильних	шарів	і	стяжок;
• улаштування	вирівнювального	шару;
• улаштування	деформаційних	швів;
• відповідність	 вимогам	 проекту	 вузлів	 закріплення	 облицювальних	
матеріалів	до	конструкції;

• товщина	стяжки,	самовирівнювальної	суміші	та	клейового	шару.
5.3 Під	час	підготовки	нижчерозташованих	елементів	підлоги	слід	переві-

ряти:
• знепилення	поверхонь;
• ґрунтування	поверхневого	шару;
• замазування	монтажних	отворів;
• розшивку	і	заповнення	тріщин;
• улаштування	деформаційних	швів	у	бетонних	підстильних	шарах	та	
відстань	між	цими	швами;

• товщину	підстильних	шарів	і	стяжок;
• улаштування	теплоізоляційних	шарів;
• улаштування	гідроізоляції;
• укладення	труб	та	заповнення	простору	між	ними	теплоізоляційними	
матеріалами	(виконується	при	влаштуванні	підлог	з	підігрівом).

5.4	 Під	час	виконання	робіт	з	улаштування	підлог	слід	контролювати:
• підготовку	основи	для	підлоги;
• улаштування	підстильних	шарів	і	стяжок;
• відхилення	товщини	елементів	підлоги	від	проектної;
• міцність	зчеплення	між	елементами	підлоги;
• відхилення	швів	між	рядами	поштучних	матеріалів.	

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ
6.1	Потреби	в	матеріалах	та	виробах	на	влаштування	1	м2	підлоги	наведені	

в	таблицях	6.1-6.2.
6.2	 Потреба	 в	 машинах,	 устаткуванні,	 інструментах	 і	 пристосуваннях	 при	

влаштуванні	облицювання	наведена	в	табл.	6.3.

Потреба в основних матеріалах та виробах  
на влаштування 1м² підлоги

Таблиця 6.1

Найме-
нування 

матеріалів, 
елементів

Назва  
продукту

Призначення 
матеріалів,  
елементів

Од. 
ви-
мі-
ру

Витрати мате-
ріалів на 1м2 
облицювання, 

кг

Грунтівка Ферозіт Грунт 1,
Ферозіт Грунт 2,
Ферозіт Грунт 7
Ферозіт Грунт 15

Зміцнення і про-
сочення основ, 

збільшення адгезії 
між шарами

л 0,05-0,2 (зале-
жить від погли-
нання основи)

Суміші для 
виконання 

стяжки

Ферозіт 420
Ферозіт 425

Влаштування 
стяжок підлоги 
і підготовка по-

верхні під укладку 
покриттів в примі-

щеннях

кг 16  
(на кожний см 
товщини шару)

Підлога 
самовирів-
нювальна

Ферозіт 405 Влаштування 
покриттів підло-
ги і підготовка 

поверхні під його 
укладання

кг 1,6 
(на кожний мм 
товщини шару)

Самовирів-
нювальна 

суміш

Ферозіт 427 Влаштування 
покриттів підло-
ги і підготовка 

поверхні під його 
укладання

кг 1,7 
(на кожний мм 
товщини шару)

Вода Приготування роз-
чинових сумішей

л Відповідно до ін-
струкції з приго-
тування сумішей
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Потреба в допоміжних матеріалах  
при влаштуванні 100 м² підлоги

Таблиця 6.2

Назва  
матеріалу

Призначення  
матеріалів

Од.  
виміру

Витрата 
матеріалів

Плити  
пінополістирольні

Влаштування теплоізоляційно-
го шару

м² 108

Плівка  
поліетиленова

Влаштування тепло-, звукоізо-
ляційного шару

м² 110

Стрічка  
самоклеюча

Закріплення поліетиленової 
плівки

м.п. 40

Потреба в машинах, устаткуванні, інструментах 
і пристосуваннях

Таблиця 6.3

№ 
з/п

Найменування 
матеріалу

Марка,  
позначення НТД Призначення

Кіль-
кість,

шт

1 Електродриль з 
насадкою (міксер)

Rebir Приготування клейо-
вих та штукатурних 

розчинів

1

2 Перфоратор Bosch Виконання отворів 
для установки маяків

1

3 Молоток-кирка ДСТУ Б В.2.8-23:2009 Демонтаж нерівностей 3

4 Молоток ДСТУ Б В.2.8-23:2009 Демонтаж нерівностей 4

5 Вологомір ГОСТ 21196-75
ГОСТ 25932-83

Вимірювання вологос-
ті конструкцій

1

6 Пилосос Karher Очищення поверхонь 
від пилу. Очищення 
отворів після сверд-

ління

1

7 Кутова шліфуваль-
на машина

Bosch Механічна очистка по-
верхні основи в кутах

1

8 Щіткова шліфу-
вальна машина

Bosch Очищення поверхні 
основи від пилу

1

9 Зубило ГОСТ 7211-82 Вирубування неміцних 
ділянок основ

2

10 Пензлик-макло-
виця

ДСТУ Б В.2.8-15:2009 Нанесення ґрунтовки 
ТМ «Ферозіт»

3

11 Щітка волосяна - Підмітання поверхні 1

12 Ніж з висувним 
лезом

Favorit Різання плит утеплю-
вача

2

13 Електролобзик Bosch Різання плит утеплю-
вача

1

14 Відра пластмасові 
ємність

18 л, 30л

ГОСТ 27324 Приготування розчи-
нових сумішей, подача 
розчинових сумішей до 
місця виконання робіт

6

15 Кельма з матеріалу 
стійкого до корозії

ДСТУ Б В.2.8-17:2009 Нанесення і розподіл 
розчинової суміші

5

16 Шпатель метале-
вий

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Шпаклювання тріщин 
при підготовці основи, 
нанесення і розподіл 

розчинової суміші

3

17 Шпатель з зуб-
цями

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Вирівнювання товщи-
ни клейової розчино-

вої суміші

5

18 Шприц для герме-
тика

- Заповнення герме-
тиком проміжків між 

стіною та плиткою

1

19 Маяки та репери - Вирівнювання поверх-
ні самовирівнювальни-

ми сумішами

40

20 Жорсткий голчас-
тий валик

Видалення повітряних 
пухирців із самовирів-

нювальних сумішей

3

21 Правило ДСТУ Б В.2.8-28:2009 Вирівнювання розчи-
нової суміші

2

22 Набір щупів ТУ 22-034-0221197-
011-91

Товщина шарів роз-
чинових сумішей, що 

наносяться

1

23 Інструменти для 
вимірювання 

(металевий кутник, 
висок, рулетка)

ДСТУ Б В.2.8-19:2009
ДСТУ Б В.2.8-18:2009

ДСТУ 427:2009

Перевірка розмірів, 
горизонтальності 

й вертикальності по-
верхонь та інше

за 
по-
тре-
би
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7. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
7.1	 Улаштування	підлоги	та	її	експлуатація	є	безпечною	для	здоров’я	людей	

і	не	спричиняє	негативний	вплив	на	навколишнє	середовище.
7.2	 Умови	приймання	 комплектуючих	матеріалів	 та	 виробів,	 їх	 зберігання	

на	будівельному	майданчику,	 технологія,	 засоби	приготування	 і	 вико-
ристання	розчинових	сумішей	не	повинні	бути	джерелом	забруднення	
води,	ґрунту	і	повітря.	Викиди	в	атмосферу	пиловидних	речовин	під	час	
вантажно-розвантажувальних	робіт,	приготування	та	використання	су-
мішей	 не	 повинні	 перевищувати	 гранично	 допустимих	 концентрацій,	
встановлених	ДСП	201-97.

7.3	 Підготовчі	 та	основні	виробничі	процеси	 із	 застосуванням	сухих	буді-
вельних	сумішей	слід	виконувати	з	додержанням	вимог	безпеки	пра-
ці	та	охорони	навколишнього	середовища,	які	встановлені	у	розділі	10	
ДСТУ-Н	Б	В.2.6-212:2016.	 Забороняється	 зливати	 у	 водойми	 санітар-
но-побутового	 використання	 та	 у	 каналізацію	 залишки	 сумішей	 та	 їх	
складових.	Підрядник	 повинен	 забезпечити	 утилізацію	або	 поховання	
цих	відходів	у	порядку,	встановленому	ДСанПіН	2.2.7.029-99	та	відпо-
відними	екологічними	нормативами.	Промивні	та	стічні	води,	що	утво-
рюються	на	будівельному	майданчику	під	час	підготовчих	та	основних	
робіт	 з	 улаштування	 підлог,	 не	 повинні	 містити	 токсичних	 речовин	
в	об’ємах,	що	перевищують	норми,	встановлені	СанПін	4630-80.

7.5	 Складські	приміщення	та	будівельний	майданчик	в	цілому	мають	бути	об-
ладнані	засобами	пожежогасіння	згідно	з	вимогами	НАПБ	А.01.001-2014.

7.6	 Приміщення,	 в	яких	виконують	роботи	з	підготовки	складових	 збірної	
системи	до	монтажу	та	приготування	розчинових	сумішей,	слід	облад-
нувати	припливно-витяжною	вентиляцією	згідно	з	ДСТУ	EN	1886:2005	
та	ДСТУ	EN	13053:2013,	освітленням	–	згідно	з	ДБН	В.2.5-28-2006,	опа-
ленням	–	згідно	зі	ДБН	В.2.5-67:2013,	питною	водою	–	згідно	з	ДСТУ	
7525:2014,	каналізацією	–	згідно	зі	ДСТУ	Б	А.2.4-32:2008.

7.6	 Вантажно-розвантажувальні	 роботи	 комплектуючих	матеріалів	 та	 ви-
робів	 на	 будівельному	майданчику,	 їх	 складування	 та	 зберігання	 слід	
виконувати	з	дотриманням	вимог	НПАОП	0.00-1.75-15,	ДБН	Г.1-4-95.

7.7	 Будівельний	майданчик,	робочі	місця	складських	та	виробничих	примі-
щень	з	приготування	розчинових	сумішей	та	підготовки	до	монтажу	ін-
ших	комплектуючих	системи	підлог	слід	обладнати	освітленням	за	ДБН	
В.2.5-28-2006;	питною	водою	за	ДСТУ	7525:2014;	каналізацією	за	ДСТУ	
Б	А.2.4-32:2008;	опаленням	(при	проведенні	монтажних	робіт	у	холод-
ний	період)	за	ДБН	В.2.5-67:2013.

7.8	 Усі	машини,	механізми,	ручний	електроінструмент	під	час	роботи	мають	
бути	заземлені	або	занулені	відповідно	до	вимог	ДСТУ	7237:2011.	

7.9	 При	 роботах	 з	 кабелями	 та	 кабельною	 арматурою	 під	 напругою	 слід	
дотримуватись	вимог	ДСТУ	7237:2011.

7.10	Рівень	шуму	на	робочих	місцях	не	повинен	перевищувати	гранично	допусти-
мих	значень,	встановлених	ДСН	3.3.6.037-99.	Контроль	–	за	ДСТУ	2867-94.

7.11	Вібрація	на	робочих	місцях	не	повинна	перевищувати	гранично	допу-
стимих	значень,	встановлених	ДСН	3.3.6.039-99	та	ДСТУ	2300-93.	Кон-
троль	–	за	ДСТУ	ЕNV	28041-2001.	 	

7.12	Загальні	вимоги	безпеки	праці,	–	за	ДБН	А.3.2-2-2009.
7.13	Усі	працівники	мають	бути	забезпечені	засобами	індивідуального	захи-

сту	згідно	з	НПАОП	0.00-4.01-08	та	ДСТУ	7239:2011.
7.14	До	робіт	з	улаштування	системи	утеплення	допускаються	особи	не	мо-

лодше	18	років,	які	пройшли:
• професійну	підготовку;
• попередній	медичний	огляд	відповідно	до	вимог,	встановлених	Мі-
ністерством	охорони	здоров’я	України;

• вступний	 інструктаж	з	безпеки	праці,	пожежної	та	електробезпеки,	
виробничої	санітарії.

7.15	Суміші,	які	втратили	свої	технологічні	властивості,	тверді	відходи	(папе-
рові	мішки,	тара)	слід	утилізовува			ти	згідно	з	нормативними	документа-
ми	щодо	охорони	довкілля	згідно	з	ДСТУ	3910,	ДСТУ	3911.

8. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,  
НА ЯКІ ЗДІЙСНЕНО ПОСИЛАННЯ  
ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

Таблиця 8.1

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розванта-
жувальних робіт

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку



3130

ВЛ
АШ

ТУ
ВА

НН
Я 

ПІ
Д

ЛО
ГИ

ВЛ
АШ

ТУ
ВА

НН
Я 

ПІ
Д

ЛО
ГИ

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного 
повітря населених місць

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими 
відходами та визначення їх класу небезпеки для 
здоров’я населення

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітленн

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ-Н Б В.2.6-
212:2016

Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих 
будівельних сумішей

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання 
матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування  
в будівництві

ДСТУ 2300-93 Вібрація . Терміни та визначення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання. Виробничого шумового 
навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3910 Охорона природи. Поводження з відходами. Класи-
фікація відходів. Порядок найменування відходів за 
генетичним принципом і віднесення їх до класифіка-
ційних категорій

ДСТУ 3911 Охорона природи. Поводження з відходами. Вияв-
лення відходів і подання інформаційних даних про 
відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Техниче-
ские условия

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. 
Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивіду-
ального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ EN 13053:2013 Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Кон-
диціонери повітря центральні. Номінальні та робочі 
характеристики складових компонентів

ДСТУ EN 1886:2005 Системи вентиляції та кондиціонування повітря

ДСТУ ЕNV 28041-2001 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні 
прилади

ДСТУ Б А.2.4-32:2008 Водопровід і каналізація

ДСТУ Б В.2.8-15:2009 Валики малярні

ДСТУ Б В.2.8-17:2009 Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-18:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Виски сталеві будівельні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Рівні будівельні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Шпателі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-23:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Молотки сталеві будівельні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-28:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Правила, терки та напівтерки. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих 
будівельних сумішей

ТУ 22-034-0221197-
011-91

Щупи контрольно-измерительные

ГОСТ 21196-75 Вологомеры нейтронные. Общие технические требо-
вания

ГОСТ 25932-83 Вологомеры-плотномеры радиоизотопные пере-
носные для бетонов ы грунтов. Общие технические 
условия

ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия

СанПін 4630-80 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 
вод от загрязнения
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