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Компанія заснована ще у 1993 році і є першим вітчизняним виробником будівельних сумішей на теренах Західної 
України. За ці роки ФЕРОЗІТ перетворився на одного з найпотужніших виробників та трейдерів матеріалів для 
будівництва. Наша продукція визнана серед професіоналів, майстрів та споживачів.  Асортимент налічує понад 
300 найменувань якісних та сучасних товарів для ремонту, оздоблення та будівництва.
Зараз до складу групи компаній Ферозіт входять:
- завод з виробництва будівельних сумішей  «Ферозіт»;
- фабрика фарб та декоративних штукатурок «FEROMAL»
- пінопластовий завод «ФероПласт»;
- дистрибуційна система з власними складами та персоналом (у 11 регіонах України);
- транспортно-логістична компанія з власним рухомим складом «Фенікс ЛТД»;
До бренд-портфелю підприємства входять торгові марки «FEROMAL», «ФЕРОЗІТ», «SHPATEN» та «LeoMix», які роз-
раховані на три основні сегменти ринку – дорогий, середній та дешевий. Це матеріали для влаштування підлоги, 
штукатурні суміші, шпаклівки, клеї, грунтовки, пінополістирольні плити, фарби та готові композиції власного 
виробництва. 
Стратегія КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ дозволяє повністю задовольняти потреби майстрів на об’єкті від старту до 
фінішу, що дає нашій компанії унікальні переваги над конкурентами.
Потужності підприємства обрали для себе знані вітчизняні та іноземні компанії для виробництва власних торго-
вих марок. Адже інвестувавши у майбутнє - з 2012 року – маємо сучасний автоматизований високопродуктивний 
завод з виробництва сухих будівельних сумішей та фабрику готових композицій FEROMAL.
Технологами підприємства першими в Україні було розроблено унікальний комплекс матеріалів на основі вап-
на, який є абсолютно безпечним для мешканців та стійкий до біологічних забруднень. Особливо рекомендова-
ний для алергетиків та осіб з проблемами дихання, адже володіє антибактеріальними властивостями та забез-
печує «дихання» стін.
Високі показники якості продукції відзначено численними призами та нагородами,  в тому числі Державною 
премією Президента України в галузі науки та техніки! 
Система контролю якості продукції сертифікована згідно міжнародного стандарту ISO 9001, якою передбачено вхід-
ний контроль сировини, контроль усіх стадій виробництва та перевірка уже готової продукції. Також здійснюється 
технічна підтримка виконавців, працює навчальний центр із застосування продукції власного вироб- 
ництва. Власна сертифікована лабораторія та величезний досвід у розробці нових рецептур.
Нові інноваційні продукти FEROMAL додатково проходять тестування в іноземних лабораторіях для під- 
твердження відповідності європейським стандартам, з подальшими планами виходу на зовнішні ринки збуту.
Усі побажання клієнтів фіксує «Електронна книга скарг та пропозицій» - тобто робиться все, щоб максимально 
догодити покупцю як відомими, так і новими товарами. 
Нашу продукцію продають найбільші будівельні мережі України – «Епіцентр К», «Нова лінія» та «АРС Кераміка»,  
а також гуртівні та будівельні магазини, що є беззаперечним визнанням якості та народного попиту.
Власна дистрибуція – регіональні представництва – успішно працюють у 11 найбільш привабливих регіонах 
України. Та забезпечують повну комплектацію будівельних бригад усіма необхідними матеріалами.
Ідучи в ногу з часом продовжуємо розбудову власної мережі колор-студій FEROMAL - комп’ютерного підбору ко-
льору з можливістю тонування продукції  не лише власного виробництва, а й конкурентів.
Окрім того, ми перші та найбільші виробники декоративної штукатурки Мозаїка та кольорових пісків для її виго-
товлення. Це дозволило мати не лише найбільшу  на ринку колекцію готових кольорових рішень, а й перейти до 
виготовлення ексклюзивної Мозаїки під кожного окремого замовника, щоб втілити в життя найрізноманітніші 
дизайнерські рішення.
Окремим стратегічним напрямком для компанії Ферозіт є виготовлення та продаж сертифікованої системи уте-
плення будівель. Для цього у 2002 році було запущено завод з виробництва пінополістирольних плит. Так, на 
сьогодні, кожен сьомий метр квадратний фасаду в Україні утеплений за допомогою нашого пінопласту. А ще 40 % 
теплих фасадів виконані утеплювачами наших партнерів (мін вата та ніздрюватий бетон), при цьому з вико-
ристанням наших сумішей та  фарбів !!! Наші матеріали доступні в Державній програмі  енергозбереження та 
IQ-Energy (за підтримкм ЄБРР).
Будуймо Україні разом!
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ФЕРОЗІТ 101
Клей для плитки ВНУТРІШНІЙ

ФЕРОЗІТ 101 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання 

стін, підлог та інших стійких до деформування основ керамічною плиткою з водопогли-

нанням більше 3%, площею до 0,1 м2 із довшою стороною до 40 см. Для внутрішніх робіт. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. Нерівності більше 5 мм ви-
рівняти клеєм Ферозіт 101 за добу до початку 
робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням 
зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Плитку 
очистити від пилу, забруднень, які можуть змен-
шити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ 
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,18-0,22 л води на 1 кг клею, поступово засипаючи 
суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при 
одночасному ручному або механічному (при малих 
обертах) перемішуванні до утворення однорідної 
маси без грудок. Після п’ятихвилинної витримки 
розчинову суміш повторно перемішати.

Фасування: 25 кг

водостійкий висока адгезія
до основи

стійкий на
вертикальних

поверхнях

зручний у  
використанні

екологічно чистий

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тон-
кий шар розчинової суміші. Теркою з прямо-
кутними зубцями вирівняти товщину шару, 
після чого викласти плитки, притискаючи їх до 
основи. При використанні плитки площею 0,1 м2 
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. Розмір зубців 
терки повинен відповідати розміру плитки (див. 
таблицю «Витрати сухої суміші»). Не рекоменду-
ється укладати плитки без шва. Ширина шва між 
плитками повинна бути не меншою, ніж 1 мм. 
Коригувати положення плитки можна протягом 
10 хв. Використовувати покриття та здійснювати 
затирання швів можна через 48 год. Плитку пе-
ред використанням не потрібно змочувати. Роз-
чинову 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 тем-
ператури навколишнього середовища +20ºС та 
вологості 60%. При інших умовах показники мо-
жуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних  вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,18-0,22 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 повітряно-сухих умовах, не менше 0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування, не пізніше 48 год
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,5
до 0,04 (20х20см) 6 3,8
до 0,09 (30х30см) 8 5
до 0,1 (25х40см) 10 6,3
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,22-0,24 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 повітряно-сухих умовах, не менше 0,7 МПа
Час можливого технологічного пересування, не пізніше 48 год
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,5
до 0,04 (20х20см) 6 3,8
до 0,09 (30х30см) 8 5
до 0,16 (40х40см) 10 6,3
до 0,20 (40х50см) 12 7,2

ФЕРОЗІТ 100
Клей для плитки 

ФЕРОЗІТ 100 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання 

стін, підлог та інших стійких до деформування основ керамічною плиткою, мозаїкою, на-

туральним каменем з водопоглинанням більше 1%, площею до 0,2 м2 з довшою стороною 

до 50 см. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. Нерівності більше 5 мм ви-
рівняти клеєм Ферозіт 100 за добу до початку 
робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням 
зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Плитку 
очистити від пилу, забруднень, які можуть змен-
шити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ 
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,22-0,24 л води на    1 кг сухої суміші, поступово за-
сипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою во-
дою при одночасному ручному або механічному 
(при малих обертах) перемішуванні до утворення 
однорідної маси без грудок. Після п’ятихвилинної 
витримки розчинову суміш повторно переміша-
ти. При укладанні плитки з водопоглинанням 
менше 1% застосовувати еластичну емульсію.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тон-
кий шар розчинової суміші. Теркою з прямо-
кутними зубцями вирівняти товщину шару, 

пластичний морозостійкий для вологих та
 сухих приміщень

стійкий на
вертикальних

поверхнях

висока адгезія
до основи

після чого викласти плитки, притискаючи їх до 
основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) 
при використанні плитки площею більше 0,15 м2 
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. Розмір зубців 
терки повинен відповідати розміру плитки (див. 
таблицю «Витрати сухої суміші»). Не рекоменду-
ється укладати плитки без шва. Ширина шва між 
плитками повинна бути не меншою, ніж 1 мм. 
Коригувати положення плитки можна протягом 
10 хв. Використовувати покриття та здійснювати 
затирання швів можна через 48 год. Плитку пе-
ред використанням не потрібно змочувати. Роз-
чинову 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 температури 
навколишнього середовища +20ºС та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 

звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 25 кг, 5 кг
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ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM
Клей для кераміки та гресу

ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM — полімермінеральна модифікована армована волокном суха кле-

йова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських 

виробників для облицювання стін, підлог та інших стійких до деформування основ кера-

мічною плиткою з водопоглинанням більше 1%, площею до 0,25 м2 з довшою стороною 

до 60 см, а також керамограніту площею до 0,2 м2 з довшою стороною до 40 см.  При ви-

конанні зовнішніх робіт плиткою з водопоглинанням менше 1% застосовувати еластичну 

емульсію. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. Нерівності більше 5 мм ви-
рівняти клеєм Ферозіт 100 PREMIUM за добу до 
початку робіт. Поверхні з підвищеним водопо-
глинанням зволожити. При потребі укріпити 
ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт 
Грунт 1. Плитку очистити від пилу, забруднень, 
які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ 
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,24-0,26 л води на    1 кг сухої суміші, поступово 

покращена  
технологічність

містить 
волокна

для гресу морозостійкий водостійкий стійкий на
вертикальних

поверхнях

висока адгезія
до основи

засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічно-
му (при малих обертах) перемішуванні до утво-
рення однорідної маси без грудок. Після п’яти-
хвилинної витримки розчинову суміш повторно 
перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тонкий 
шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними 
зубцями вирівняти товщину шару, після чого ви-
класти плитки, притискаючи їх до основи. При 
виконанні зовнішніх робіт і (або) при викорис-
танні площею більше 0,2 м2 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 відповіда-
ти розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої 
суміші»). Не рекомендується укладати плитки без 
шва. Ширина шва між плитками повинна бути 
не меншою, ніж 1 мм. Коригувати положення 
плитки можна протягом 15 хв. Використовувати 
покриття та здійснювати затирання швів можна 

через 48 год. Плитку перед використанням не по-
трібно 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 температури 
навколишнього середовища +20ºС та вологості 
60 %. При інших умовах показники можуть відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,24-0,26 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 повітряно-сухих умовах, не менше 0,8 МПа
Міцність зчеплення з основою при додаванні еластичної емульсії після  навперемінного заморожу-
вання і відтавання, не менше 0,8 МПа

Час можливого технологічного пересування, не раніше 48 год
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС
Температура експлуатації -50ºС ÷ +70ºС

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,5
до 0,04 (20х20см) 6 3,8
до 0,09 (30х30см) 8 5,0
до 0,16 (40х40см) 10 6,3
до 0,25 (40х60см) 12 7,2

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 103
Клей для гресу

ФЕРОЗІТ 103 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання 

міцних, недеформівних горизонтальних та вертикальних основ керамічною плиткою з 

водопоглинанням не менше 1%, площею до 0,25 м2 з довшою стороною до 60 см, а також 

міцних, недеформівних горизонтальних основ плиткою з водопоглинанням менше 1% (ке-

рамограніт), площею до 0,20 м2 з довшою стороною до 50 см. Для зовнішніх та внутрішніх 

робіт. При укладанні плитки з водопоглинанням менше 1% назовні слід додавати до су-

міші еластичну емульсію (в кількості, відповідній до рекомендацій виробника емульсії).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. При потребі основу оброби-
ти грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт 
Грунт 1. Плитку очистити від пилу, забруднень, 
які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,24-0,26 л води на 1 кг сухої суміші, поступово 
засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічно-
му (при малих обертах) перемішуванні до утво-
рення однорідної маси без грудок. Після п’яти-
хвилинної витримки розчинову суміш повторно 
перемішати.

 ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тон-
кий шар розчинової суміші. Теркою з прямо-
кутними зубцями вирівняти товщину шару, 

еластичний для плитки з водопо-
глинанням менше 1%

водостійкий стійкий на
вертикальних

поверхнях

висока адгезія до 
основи

морозостійкий

після чого викласти плитки, притискаючи їх до 
основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) 
при використанні плитки площею більше 0,1 м2  
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. Розмір зубців 
терки повинен відповідати розміру плитки (див. 
таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати 
положення плитки можна протягом 10 хв. Не ре-
комендується укладати плитки без шва. Ширина 
шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 
1 мм. Використовувати покриття та здійснювати 
затирання швів можна через 48 год. Розчинову 
суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год 
після приготування. 
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід 
оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння роз-
чинової суміші в очі слід негайно промити їх 

водою і звернутися за допомогою до лікаря. 
Не допускати попадання продукту до стіч-
них вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію 
здійснювати згідно з вимогами чинних норм. 

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,24-0,26 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 витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,8 МПа
Час можливого технологічного пересування, не пізніше 48 год
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,5
до 0,04 (20х20см) 6 3,8
до 0,09 (30х30см) 8 5
до 0,16 (40х40см) 10 6,3
до 0,25 (40х60см) 12 7,2

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 105
Клей для мармуру (білий)

ФЕРОЗІТ 105 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного білого цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закрі-

плення плиток площею до 0,4 м2 з довшою стороною до 70 см з мармуру та інших світлих 

порід каменю, мозаїки (в т. ч. зі скла) на бетонних основах, цементних та цементно-вапня-

них штукатурках і стяжках. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. Нерівності більше 5 мм ви-
рівняти клеєм Ферозіт 105 за добу до початку 
робіт. При потребі основу обробити ґрунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. 

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,20-0,22 л води на 1 кг сухої суміші, засипаючи 
суміш з мішка у ємність з чистою водою при од-
ночасному ручному або механічному (при малих 

білого кольору для теплих підлогводостійкий еластичнийвисока адгезія до 
основи

морозостійкий

обертах) перемішуванні до утворення однорід-
ної маси без грудок. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тонкий 
шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними 
зубцями вирівняти товщину шару, після чого ви-
класти плитки, притискаючи їх до основи. При ви-
конанні зовнішніх робіт і (або) при використанні 
плитки площею більше 0,1 м2 застосовувати техні-
ку двостороннього приклеювання: нанести клей 
на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною 
біля 1 мм, а на основу – за допомогою шпателя із 
зубцями. Розмір зубців терки повинен відповіда-
ти розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої 
суміші»). Коригувати положення плитки можна 
протягом 10 хв. Ширина шва між плитами повин-
на бути не менше 2 мм. Використовувати покрит-
тя  та здійснювати затирання швів можна через 48 
год. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 2 год після приготування. Роботи виконува-
ти при температурі навколишнього середовища, 
матеріалу та основи від +5°С до +30°С. Вказані 
рекомендації стосуються температури навколиш-
нього середовища +20°С та вологості 60 %. При 

інших умовах показники можуть відрізнятися від 
наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,20-0,22 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 повітряно-сухих 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 +5 ºС ÷ +30 ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,4
до 0,04 (20х20см) 6 3,6
до 0,09 (30х30см) 8 4,8
до 0,16 (40х40см) 10 6
до 0,40 (50х70см) 12 7,2

Фасування: 25 кг, 5 кг
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ФЕРОЗІТ 108
Термостійкий до 180°С

ФЕРОЗІТ 108 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання 

камінів, печей, димоходів та підлог, що підігріваються плиткою площею до 0,4 м2 з довшою 

стороною до 70 см. Можливе використання суміші для мурування конструкцій димоходів. 

Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. При потребі основу оброби-
ти ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт 
Грунт 1. Плитку очистити від пилу, забруднень, 
які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахун-
ку 0,24-0,26 л води на 1 кг сухої суміші, поступово 
засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою во-
дою при одночасному ручному або механічному 
(при малих обертах) перемішуванні до утворення 
однорідної маси без грудок. Після п’ятихвилинної 
витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тонкий 
шар клейової розчинової суміші. Теркою з прямо-
кутними зубцями вирівняти товщину шару, після 
чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. 

для облицювання 
камінів та печей

для теплих підлог морозостійкий атмосферостійкий висока адгезія до 
основи

стійкий на
вертикальних 

основах

пластичний

При виконанні зовнішніх робіт і (або) при викорис-
танні плитки площею більше 0,1 м2 застосовувати 
техніку двостороннього приклеювання: нанести 
клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщи-
ною біля 1 мм, а на основу – за допомогою шпателя 
із зубцями. Розмір зубців терки повинен відповіда-
ти розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої су-
міші»). Коригувати положення плитки можна про-
тягом 10 хв. Не рекомендується укладати плитки 
без шва. Ширина шва між плитками повинна бути 
не меншою, ніж 1 мм. Використовувати покриття та 
здійснювати затирання швів можна через 48 год. 
Покриття піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 
діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 2 год після приготування. Роботи виконува-
ти 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 у таблиці.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,24-0,26 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 повітряно-сухих 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 +5 ºС ÷ +30 ºС
Температура експлуатації -30 ºС ÷ +180 ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,5
до 0,04 (20х20см) 6 3,8
до 0,09 (30х30см) 8 5
до 0,16 (40х40см) 10 6,3
до 0,40 (50х70см) 12 7,2

Фасування: 25 кг
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МЕГАФЛЕКС
Клей супереластичний для плитки великих розмірів

ФЕРОЗІТ МЕГАФЛЕКС — армована волокном полімермінеральна модифікована суха кле-

йова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських 

виробників для облицювання бетонних, цементних та цементно-вапняних основ, гіпсу, 

гіпсокартону плитками з природного і штучного каменю, гресу площею до 1 м2 з довшою 

стороною до 120 см з водопоглинанням від 0% на поверхнях, що зазнають дії води, за-

мерзання (чи нагрівання): терасах, цоколях, балконах, басейнах, підлогах з підігрівом, 

камінів, печей (температура поверхні до 80°С), а також по старій керамічній плитці. Для 

зовнішніх та внутрішніх робіт.

еластичний
(клас С2ТЕ S1)

армований
волокном міцність 

зчеплення > 1,4 
МПа

для плиток
площею до 1 м2, з 

довшою стороною 
до 1,2 м

для облицювання 
цоколів, балконів, 

терас і басейнів

водо- та
морозостійкий

для теплих
підлог 

для зовнішніх і 
внутрішніх робіт 

Фасування: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,21-0,23 л  на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 2,5 год
Відкритий час, не менше 30 хв
Час коригування, не менше 20 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою 1,4 МПа
Прогин, не менше 2,5 мм
Час можливого технологічного пересування, не раніше 48 год
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,4
до 0,04 (20х20см) 6 3,6
до 0,09 (30х30см) 8 4,8
до 0,16 (40х40см) 10 6

   до 1,00 (80х120см) 12 7,2

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил 
та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні 
бути витримані не менше 28 діб перед укладан-
ням плитки. Нерівності більше 5 мм вирівняти 
клеєм Ферозіт МЕГАФЛЕКС за добу до початку 
робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням 
зволожити. При потребі основу обробити грун-
товкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. 
Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть 
зменшити адгезію клею. Для гідроізоляції зовні та 
всередині будівель на балконах, терасах, душових 
у ванних кімнатах рекомендується використову-
вати гідроізоляційну суміш Ферозіт 360.

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,21-0,23 л води на 1 кг сухої суміші, засипаючи 
суміш з мішка у ємність з чистою водою при од-
ночасному ручному або механічному (при малих 
обертах) перемішуванні до утворення однорід-
ної маси без грудок. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тонкий 
шар розчинової суміші.  Теркою з прямокутними 
чи заокругленими зубцями (при площі плитки 
більше 0,6 м.кв.) вирівняти товщину шару у пер-
пендикулярному напрямку до коротшої сторони 
плитки, після чого викласти плитки, притискаю-
чи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і 
(або) при використанні плитки площею більше 
0,15 м2 застосувати техніку двостороннього при-
клеювання: 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 «Витрати сухої суміші»). Коригувати по-

ложення плитки можна протягом 20 хв. Не реко-
мендується укладати плитки без шва. Ширина 
шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 
2 мм. Розчинову суміш використати не пізніше, 
ніж через 2,5 год після приготування. Використо-
вувати покриття та здійснювати затирання швів 
можна через 48 год. Експлуатація теплої підлоги 
– не раніше 28 діб після укладання плитки.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5 ºС 
до +30ºС.
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60 %. При інших умовах показники можуть відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.
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ФЕРОЗІТ СУПЕР 
Суперклей універсальний

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки 
повинні бути витримані не менше 28 діб перед 
укладанням плитки. Нерівності більше 5 мм ви-
рівняти клеєм Ферозіт Супер за добу до початку 
робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням 
зволожити. При потребі основу обробити грун-
товкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. 
Плитку очистити від пилу, забруднень, які мо-
жуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,20-0,23 л води на     1 кг сухої суміші, засипаючи 
суміш з мішка у ємність з чистою водою при од-
ночасному ручному або механічному (при малих 
обертах) перемішуванні до утворення однорід-
ної маси без грудок. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати. 

для каменю та 
плитки площею

до 0,6 м2 з довшою 
стороною до 90 см

для облицювання 
цоколів, балконів 

і терас

морозостійкий водовідпірний еластичний для теплих
підлог 

для плитки з 
водопоглинанням 

менше 1%

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести шпателем тонкий 
шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними 
зубцями вирівняти товщину шару, після чого ви-
класти плитки, притискаючи їх до основи. При 
виконанні зовнішніх робіт і (або) при викорис-
танні плитки площею більше 0,1 м2 застосувати 
техніку двостороннього приклеювання: нане-
сти клей на плитку рівномірно по всій поверхні 
товщиною біля 1 мм, а на основу – з допомогою 
шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен 
відповідати площі плитки (див. таблицю «Витра-
ти сухої суміші»). 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. Розчинову 
суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год 
після приготування. Використовувати покриття 
та здійснювати затирання швів можна через 48 
год. Роботи виконувати при температурі навко-
лишнього середовища, матеріалу та основи від 
+5ºС до +30ºС.
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60 %. При інших умовах показники можуть відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ФЕРОЗІТ СУПЕР — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі висо-

коякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицю-

вання плитками з природного і штучного каменю, керамограніту (гресу) площею до 0,6 м2  

із довшою стороною до 90 см  на поверхнях, що зазнають дії води, замерзання (чи нагрі-

вання): терасах, цоколях, балконах, басейнах, підлогах з підігрівом, а також по старій ке-

рамічній плитці. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,20-0,23 л  на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 2,5 год
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 1,2 МПа
Час можливого технологічного пересування, не раніше 48 год
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Площа плит, м2, (розмір) Розмір зубців терки, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

до 0,01 (10х10см) 4 2,4
до 0,04 (20х20см) 6 3,6
до 0,09 (30х30см) 8 4,8
до 0,16 (40х40см) 10 6
до 0,60 (60х90см) 12 7,2

Фасування: 25 кг, 5 кг

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.
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ФЕРОЗІТ 109
Клей для приклеювання теплоізоляційних плит

ФЕРОЗІТ 109 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення 

пінополістирольних і мінераловатних плит на цегляних, бетонних, поштукатурених по-

верхнях при влаштуванні систем утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, 
видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без 
неї зачистити механічним способом, наприклад, 
з використанням дротяної щітки, і вимити водою 
під тиском. Нерівності більше 10 мм та місця, де 
видалено штукатурку, вирівняти з використан-
ням штукатурки Ферозіт 220. Поверхні з підвище-
ним водопоглинанням зволожити. При потребі 
укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення 
Ферозіт Грунт 1. 

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,18-0,20 л води на 1 кг сухої суміші, засипаючи 
суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при 
одночасному ручному або механічному (при ма-
лих обертах) перемішуванні до утворення одно-
рідної маси без грудок. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати. 

для мінеральної вати
та ппс

зручний у
використанні

стійкий до сповзання морозостійкийпаропроникнийдля висотного 
будівництва

ВИКОНАННЯ РОБІТ
При приклеюванні плит на рівні поверхні нане-
сення клею виконувати за допомогою шпателя 
із зубцями 10x10 мм, рівномірно розподіляючи 
масу по всій поверхні. При приклеюванні на 
нерівні основи на відстані 3 см від краю плити 
нанести клейову розчинову суміш суцільною 
смугою шириною 3-4 см, влаштовуючи розриви 
для запобігання утворення повітряних пробок. 
На решту поверхні плити розміром 50x100 см 
викласти 3-4 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 3-х днів після при-
клеювання плит. 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 тем-
ператури навколишнього середовища +20°С та 
вологості 60%. При інших умовах показники мо-
жуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 4,5-6 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,18-0,20 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 основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,5 МПа
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 110
Клей для систем теплоізоляції

ФЕРОЗІТ 110 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш 

на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників 

для закріплення плит з пінополістиролу (в тому числі екструдованого) та мінеральної вати 

на цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях та виконання гідрозахисного армова-

ного шару при влаштуванні систем утеплення будівель. Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до вимог 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. 
Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від 
пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Штукатур-
ку, яка відстає від основи, видалити. Поверхню сті-
ни з штукатуркою чи без неї зачистити механічним 
способом, наприклад, з використанням дротяної 
щітки, і вимити водою під тиском. Нерівності більше 
10 мм та місця, де видалено штукатурку, вирівняти 
з використанням штукатурки Ферозіт 220. Поверхні 
з підвищеним водопоглинанням зволожити. При 
потребі укріпити силікатною ґрунтовкою Ферозіт 
Грунт 15 згідно рекомендацій щодо застосування. 

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,22-0,24 л води на 1 кг сухої суміші, поступово заси-
паючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою 
при одночасному ручному або механічному (при ма-
лих обертах) перемішуванні до утворення однорід-
ної маси без грудок. Після п’ятихвилинної витримки 
розчинову суміш повторно перемішати. 

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 
поверхні. При приклеюванні на нерівні основи на 
відстані 3 см від краю плити нанести розчинову су-
міш суцільною смугою шириною 3-4 см, влаштовую-

армований
волокном

для мінеральної 
вати та ппс

ударостійкий паропроникний водовідпірний для висотного 
будівництва

для влаштування 
армованого шару 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 4,5-6 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,22-0,24 л  на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв
Границя міцності на стиск, не менше 7 МПа
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 повітряно-сухих умовах
- замочування у воді

0,08 МПа до пінополістиролу
0,015 МПа до мінвати

Морозостійкість, не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,5кг/м2√год
Паропроникність, не менше 0,1 мг/м.год.Па
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

Фасування: 25 кг, 5 кг

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 
2,5 год після приготування.
Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20°С та вологості 60%. 
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну 
реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. 
У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно 
промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкод-
женій упаковці. Не допускати контакту мішків з во-
логими стінами чи підлогою. Гарантійний термін 
зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не несе 
відповідальності за отриманий результат.

чи розриви для запобігання утворенню повітряних 
пробок.  На решту поверхні плити розміром 50x100 
см викласти 3-4 грудки розчинової суміші. Плити 
повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50% площі 
своєї поверхні. Плити з екструдованого пінополіс-
тиролу попередньо обробити грубим наждачним 
папером для надання шорсткості. На мінераловатні 
плити клей наносити на всю поверхню плити, попе-
редньо промастивши її для забезпечення надійно-
го зчеплення. Після нанесення розчинової суміші 
плиту прикласти до стіни на призначене місце і 
притиснути до отримання рівної площини з сусідні-
ми плитами. Видалити надлишок клею — на торцях 
не повинно бути залишків. Теплоізоляційні плити 
приклеювати з розбіганням швів. Механічне закрі-
плення та виконання гідрозахисного покриття про-
водити не раніше 3-х днів після приклеювання плит.
Виконання гідрозахисного армованого шару.
Розчинову суміш наносити на поверхню плити з 
використанням шпателя з рівним краєм суцільними 
смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з 
зубцями 10x10 мм провести вирівнювання товщи-
ни шару клею. Використовуючи шпатель з рівним 
краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка 
повинна бути повністю втопленою в клей, рівномір-
но натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття су-
сідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 см. 
Товщина отриманого покриття - 3-4 мм. Нанесення 
декоративних штукатурок проводити не раніше 
трьох діб після виконання гідрозахисного шару.
Роботи виконувати при температурі навколишнього 
середовища, матеріалу та основи від +5°С до +30°С.
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ФЕРОЗІТ 111
Клей для сітки в системах теплоізоляції

ФЕРОЗІТ 111 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш 

на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників 

для виконання гідрозахисного армованого шару по пінополістирольних та мінераловат-

них плитах при влаштуванні систем утеплення. Рекомендований для приклеювання де-

коративних елементів з пінополістиролу. Може бути використаний для приклеювання 

теплоізоляційних плит. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду. Виконання армова-
ного шару проводити не раніше 3 діб після при-
клеювання теплоізоляційних плит. При вико-
нанні армованого шару по пінополістирольних 
плитах, які тривалий час піддавались впливу со-
нячного проміння, механічно зачистити верхній 
пошкоджений шар плити. 

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,24-0,26 л води на 1 кг сухої суміші, поступово  за-
сипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою во-
дою при одночасному ручному або механічному 
(при малих обертах) перемішуванні до утворення 
однорідної маси без грудок. Після п’ятихвилинної 
витримки суміш повторно перемішати.

для влаштування 
армованого шару

ударостійкийеластичний водовідпірнийпаропроникнийармований
волокном

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити на поверхню плити з 
використанням шпателя з рівним краєм суцільни-
ми смугами на ширину армувальної сітки. Шпате-
лем з зубцями 10x10 мм провести вирівнювання 
товщини шару клею. Використовуючи шпатель 
з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклю-
вати. 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 - 3-4 мм. Нанесення декоративних шту-
катурок проводити через 3 доби після виконання 
гідрозахисного шару.
Під час виконання монтажних, армувальних та 
оздоблювальних робіт температура повітря, ос-
нови та використовуваних матеріалів повинна 
бути в межах від +5 °С до +30 °С. Для забезпечення 
максимальної міцності покриття протягом пер-
ших 3-4 днів поверхню оберігати від прямого со-
нячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи 
спекотній погоді періодично (не рідше З разів за 
12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчино-
ву суміш використати не пізніше, ніж через 2 год 
після приготування. Вказані рекомендації стосу-
ються температури навколишнього середовища 
+20°С та вологості 60 %. При інших умовах показ-
ники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші від 4,5 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,24-0,26 л на 1 кг сухої сумішіі
Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв
Границя міцності на стиск, не менше 4 МПа
Міцність зчеплення з основою після: 
- витримування в повітряно-сухих умовах, не менше; 
- замочування у воді, не менше; 
- навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше; 

0,08 МПа до пінополістиролу
0,015 МПа  до мінвати

Морозостійкість, не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання, не більше 0,6 кг/м2√год
Паропроникність, не менше 0,1 мг/м.год.Па
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 119
Клей для систем теплоізоляції з легкого ніздрюватого бетону 

ФЕРОЗІТ 119 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш 

на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників 

для закріплення теплоізоляційних плит з легкого ніздрюватого бетону (газобетону) на 

цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях, стінах з газоблоків та виконання гідро-

захисного армованого шару. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.  

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, 
видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без 
неї зачистити механічним способом, наприклад, 
з використанням дротяної щітки, і вимити водою 
під тиском. Нерівності більше 10 мм та місця, де 
видалено штукатурку, вирівняти з використан-
ням штукатурки Ферозіт 220 або Ферозіт 227. По-
верхні з підвищеним водопоглинанням зволожи-
ти. При потребі укріпити грунтовкою глибокого 
проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ
Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 
0,23-0,25 л води на 1 кг сухої суміші, поступово 
засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічно-
му (при малих обертах) перемішуванні до утво-
рення однорідної маси без грудок. Після п’яти-
хвилинної витримки розчинову суміш повторно 
перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приклеювання теплоізоляційних плит.
Теплоізоляційні плити встановити довгою сто-
роною за горизонтом, з розміщенням верти-
кальних осей розбіжно. Перед приклеюванням 
плити слід розмістити «на сухо» і, при потребі, пі-
дігнати грані сусідніх плит. Максимальна шири-
на щілин – 2 мм. На кутах будови плити, які сти-
каються, слід приклеювати з перев’язуванням. 
Приклеювання теплоізоляційних плит починати 
на висоті не менше 40 см від рівня грунту. При 

паропроникний зручний у використанні екологічно чистийстійкий до сповзанняатмосферостійкий

приклеюванні плит на рівні поверхні нанесення 
клею виконувати за допомогою шпателя із зуб-
цями 10x10 мм, рівномірно розподіляючи масу 
по всій поверхні. При приклеюванні на нерівні 
основи на відстані 3 см від краю плити нанести 
розчинову суміш суцільною смугою шириною 
3-4 см, влаштовуючи розриви для запобігання 
утворенню повітряних пробок.  На решту по-
верхні плити розміром 50x100 см викласти 3-4 
грудки розчинової суміші. Плити повинні бути 
приклеєні не менше, ніж на 50% площі своєї по-
верхні. Після нанесення розчинової суміші плиту 
прикласти до стіни і притиснути до отримання 
рівної площини з сусідніми плитами. Видалити 
надлишок клею — на торцях не повинно бути за-
лишків. Не раніше, ніж через 3 дні після приклею-
вання теплоізоляційних плит допущені нерівно-
сті при укладанні плит вирівняти за допомогою 
шліфувальної сітки, закріпленої на терці. Меха-
нічне закріплення та виконання гідрозахисного 
покриття проводити не раніше 3-х днів після 
приклеювання плит.
Виконання гідрозахисного армованого шару.
Розчинову суміш наносити на поверхню плити 
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 сітки 
повинне становити не менше 10 см. Товщина от-
риманого покриття - 3-4 мм. Нанесення декора-
тивних штукатурок проводити не раніше трьох 
діб після виконання гідрозахисного шару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші від 4,5 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,23-0,25 л на 1 кг сухої сумішіі
Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв
Час коригування, не менше 10 хв
Усадка, не більше 1,5 мм/м
Міцність зчеплення з бетонною основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,5 МПа
Міцність зчеплення з бетонною основою, після навперемінного заморожування та відтавання, не менше 0,5 МПа
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30ºС
Температура експлуатації -30 ºС ÷ +70ºС

Фасування: 25 кг

Під час виконання монтажних, армувальних та 
оздоблювальних робіт температура повітря, ос-
нови та використовуваних матеріалів повинна 
бути в межах від +5°С до +30°С. Вказані рекомен-
дації стосуються температури навколишнього 
середовища +20°С та вологості 60%. При інших 
умовах показники можуть відрізнятись від наве-
дених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.
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ФЕРОЗІТ 120
Клей для гіпсокартону

ФЕРОЗІТ 120 — суха клейова суміш на основі високоякісного гіпсу з наповнювачами та по-

лімерними модифікаторами провідних європейських виробників для приклеювання плит 

з гіпсокартону на цегляні, бетонні, поштукатурені та інші поверхні. Можна застосовувати 

для попереднього вирівнювання поверхні, приклеювання гіпсових декоративних елемен-

тів та для укладання гіпсових блоків. Для внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Поверхні з підвищеним водопогли-
нанням зволожити, при потребі укріпити ґрун-
товкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ 
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,48-0,54 л  
води на 1 кг клею, засипаючи суху суміш з міш-
ка у ємність з чистою водою при одночасному 
ручному або механічному (при малих обертах) 
перемішуванні до утворення однорідної маси 
без грудок. Після п’ятихвилинної витримки роз-
чинову суміш повторно перемішати.

висока адгезія до 
основи

паропроникнийпластичний безусадочнийдля зведення стін з 
гіпсових блоків

екологічно чистий

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш накладати суцільною смугою 
(залишаючи 3-4 розриви для вентиляції) по пе-
риметру і 6-8 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 1-1,5 см біля під-
логи та стелі, з розбіганням швів. Шпаклювання 
швів між плитами проводити через 6 годин після 
приклеювання гіпсокартону.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5 °С 
до +30 °С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 60 хв після приготування. Вказані рекомен-
дації стосуються температури навколишнього 
середовища +20°С та вологості 60 %. При інших 
умовах показники можуть відрізнятися від наве-
дених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до ліка-
ря. Не допускати попадання продукту до стічних 
вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійсню-
вати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 4 кг/м² при товщині шару 3 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,48-0,54 л на 1кг 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 +5 ºС ÷ +30 ºС

Фасування: 15 кг
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ФЕРОЗІТ 140
Клей для піно- та газобетонних блоків

ФЕРОЗІТ 140 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоя-

кісного цементу з полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для 

укладання піно- та газобетонних блоків. Використання клею зменшує втрати тепла порів-

няно з кладкою з традиційних матеріалів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Поверхні з підвищеним водопогли-
нанням зволожити.

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19-0,21 л 
води на 1 кг сухої суміші, поступово засипаючи 
суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при 
одночасному ручному або механічному (при ма-
лих обертах) перемішуванні до утворення одно-
рідної маси без грудок. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
За допомогою шпателя із зубцями розчинову 
суміш  рівномірно нанести на вертикальну та 
горизонтальну поверхні кладки, вирівняти і при-
тиснути блок. Роботи виконувати при темпера-
турі навколишнього середовища, матеріалу та 
основи від  +5°С до +30°С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 150 хв після приготування.
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60 %. При інших умовах показники можуть відріз-
нятися від наведених у таблиці.

запобігає утворенню
«містків холоду»

атмосферостійкий зручний у використанніморозостійкийпластичний

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати сухої суміші 25 кг/м3 кладки з блоків розміром 
300х200х600 мм (при товщині шару 3 мм)

Витрати води для приготування розчинової суміші 0,19-0,21 л на 1кг сухої сумішіі
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 +5 ºС ÷ +30ºС

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 231
Клей теплоутримуючий для керамічних блоків

ФЕРОЗІТ 231 — суха суміш на основі високоякісного цементу, перліту та кварцового піску 

для укладання керамічних блоків типу поротерм, цегли, бетонних, газо- та пінобетонних 

блоків при зведенні стін та перегородок з отриманням теплоізолюючих швів. Для вну-

трішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною,  очище-
ною від пилу, бруду, мастил та ін. Ділянки, що 
осипаються, та слабкі частини поверхні видали-
ти механічно. Перед тим, як приступити до клад-
ки ряду стінових елементів, необхідно вирівняти 
розчиновою сумішшю рівень основи, на який 
буде проводитись кладка.

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,27-0,29 
л води на 1 кг сухої суміші, засипаючи суміш з 
мішка у ємність з чистою водою при одночасно-
му ручному або механічному (при малих обертах) 
перемішуванні до утворення однорідної маси. 
Після п’ятихвилинної витримки розчинову су-
міш повторно перемішати.

містить перліт атмосферостійкий зменшує втрати тепламорозостійкийпластичний

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викладати за допомогою кель-
ми чи ковша рівномірно на горизонтальну та 
вертикальну поверхні кладки, встановити стіно-
вий елемент, вирівняти і притиснути. Розчинову 
суміш використати не пізніше, ніж через 180 хв 
після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С. Вказані рекомендації стосуються тем-
ператури навколишнього середовища +20°С та 
вологості 60 %. При інших умовах показники мо-
жуть відрізнятися від наведених у таблиць.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 22 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 14 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,27-0,29 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 180 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше 0,2 МПа
Границя міцності на стиск, не менше 5 МПа
Морозостійкість, не менше 50 циклів
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС
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Група клею ЗК1 ЗК1 ЗК1 ЗК1 ЗК2 ЗК2 ЗК4 ЗК4 ЗК5 ГІ3 ГІ3 ЗК5 ЗК6 MP2 MP2

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

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

ОСНОВА

Цементна, цементно-вапняна 
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 площею до 0,1 м2 з довшою стороною до 40 см •• •• •• • • • • •

Керамічні площею до 0,2 м2 з довшою стороною до 50 см •• •• • • • • •

Керамічні площею до 0,25 м2 з довшою стороною до 60 см •• • • • •

Керамічні площею більше 0,25 м2 •• •• •• ••

Грес площею до 0,2 м2 з довшою стороною до 60 см •• •• •• •• ••

Грес площею до 0,4 м2 з довшою стороною до 70 см •• •• •• ••

Грес площею до 0,6 м2 з довшою стороною до 90 см •• ••

Грес площею до 1,0 м2 з довшою стороною до 120 см ••

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 ніздрюватого бетону • • ••

ЗАСТОСУВАННЯ
Клейових сумішей ФЕРОЗІТ

•• – рекомендовано • – може бути використано
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ФЕРОЗІТ 200/201
Штукатурка декоративна «Шуба»

ФЕРОЗІТ 200/201 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякіс-

ного білого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних євро-

пейських виробників для отримання штукатурки з декоративною фактурою типу “шуба” 

з розміром зерна 2 мм та 1,5 мм на бетонних, цементних та цементно-вапняних основах, 

захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпа-
клівок, вапняних та слабких вапняно-цементних 
штукатурок обробити грунтовкою глибокого 
проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесен-
ням декоративної штукатурки поверхню обро-
бити грунтувальною фарбою Ферозіт11.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,21-0,23 л води на 1 кг сухої суміші, посту-
пово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічно-
му (при малих обертах) перемішуванні до утво-
рення однорідної маси. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати. 
З метою уникнення можливої нерівномірності 
забарвлення покриття для замісу використову-
вати весь вміст мішка.

паропроникна екологічно чистагідрофобна для зовнішніх і 
внутрішніх робіт

еластичнаморозостійка 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити на основу за допомо-
гою шпателя чи терки з нержавіючої сталі, вирів-
нюючи товщину шару до розміру зерен крихти. 
Декоративну фактуру формувати пластмасовою 
теркою. Період часу між нанесенням розчинової 
суміші та її затиранням (загладжуванням) зале-
жить від ступеня водопоглинання основи, темпе-
ратури зовнішнього середовища та консистенції 
розчинової суміші. Не можна доводити до переси-
хання 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 дотримуватись 
співвідношення між кількістю води та сухої суміші 
для кожного замісу. При стикуванні шарів штука-
турки використовувати малярну стрічку, яку від-
ривати до висихання штукатурки. 
При виконанні зовнішніх оздоблювальних робіт 
обов’язково завішувати фасад захисною сіткою 
для оберігання від прямого сонячного проміння, 
вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді 
періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково 
зволожувати нанесені покриття. 
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 120 хв після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього 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 відріз-
нятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати сухої суміші зерно 1,5 мм – 2,5-3,0 кг/м² 
зерно 2 мм – 3-3,5 кг/м²

Витрати води для приготування розчинової суміші 0,21-0,23 л на 1кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після:
- витримування в повітряно-сухих 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 0,05мг/м .год .Па

Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30ºС

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 203
Моделююча декоративна штукатурка (структурна)

ФЕРОЗІТ 203 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного бі-

лого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських 

виробників для отримання штукатурки з декоративною фактурою, вигляд якої залежить 

від техніки виконання. Штукатурку можна наносити на бетонних, цементних та цемент-

но-вапняних основах, захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та 

внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпа-
клівок, вапняних та слабких вапняно-цементних 
штукатурок обробити грунтовкою глибокого 
проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесен-
ням декоративної штукатурки поверхню обро-
бити грунтувальною фарбою      Ферозіт 11.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,21-0,23 л води на 1 кг сухої суміші, посту-
пово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механіч-
ному перемішуванні до утворення однорідної 
маси. Після п’ятихвилинної витримки розчинову 
суміш повторно перемішати. З метою уникнення 
можливої нерівномірності забарвлення покрит-
тя для замісу використовувати весь вміст мішка.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити рівномірно на осно-
ву за допомогою металевого шпателя. Товщина 
нанесеної розчинової суміші (не більше 15 мм) 
визначається вибраною фактурою, яка форму-
ється за допомогою фактурного валика, шпа-
теля, губки чи пензля, силіконового шаблону 
(матриці) з рисунком під дерево чи камінь. Не 
можна доводити до пересихання країв нанесе-
ної розчинової суміші, що може стати причиною 
нерівномірного забарвлення поверхні (викону-

пластична ударостійка паропроникна атмосферостійка легко
наноситься

гідрофобназручна у
використанні

вати роботу методом “мокре по мокрому”). На 
однорідних поверхнях роботи слід проводити 
безперервно і чітко дотримуватись співвідно-
шення між кількістю води та сухої суміші для кож-
ного замісу. При стикуванні шарів штукатурки 
використовувати малярну стрічку, яку відрива-
ти до висихання штукатурки. Для забезпечення 
максимальної міцності покриття протягом пер-
ших 3-4 днів поверхню оберігати від прямого 
сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній 
чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів 
за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Фар-
бування поверхні виконувати не раніше 7 діб від 
нанесення штукатурки. 
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 120 хв після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5ºС 
до +30ºС. 
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть відріз-
нятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати сухої суміші 2.0-3.5 кг/м²

Витрати води для приготування розчинової суміші 0,21-0,23 л на 1кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після:
- витримування в повітряно-сухих 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 0,05мг/м .год .Па

Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30ºС

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 212/213
Штукатурка декоративна «Короїд»

ФЕРОЗІТ 212/213 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісно-

го білого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європей-

ських виробників для отримання штукатурки з декоративною фактурою типу “короїд” з 

розміром зерна 2 мм та 3 мм на гіпсових, бетонних, цементних та цементно-вапняних осно-

вах, захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпа-
клівок, вапняних та слабких вапняно-цементних 
штукатурок обробити грунтовкою глибокого 
проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесен-
ням декоративної штукатурки основу обробити 
ґрунтувальною фарбою Ферозіт 11.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,18-0,20 л води на 1 кг сухої суміші, посту-
пово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічно-
му (при малих обертах) перемішуванні до утво-
рення однорідної маси. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати. 
З метою уникнення можливої нерівномірності 
структури покриття для замісу використовувати 
весь вміст мішка.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш нанести на основу за допомо-

гою терки, полутерка чи шпателя з нержавіючої 
сталі, тримаючи інструмент під кутом ≈30°. Після 
вирівнювання шару суміші до товщини зерен 
крихти (поява структурних рисок) поверхню за-
терти пластмасовою теркою. Штукатурку можна 
затирати по вертикалі і по горизонталі, круго-
вими або хрестоподібними рухами, залежно від 
бажаної фактури. Період часу між нанесенням 
розчинової суміші та її затиранням (загладжу-
ванням) залежить від ступеня водопоглинання 
основи, температури навколишнього середо-
вища та консистенції суміші. Не можна доводи-
ти до пересихання країв нанесеної розчинової 
суміші, що може стати причиною нерівномір-
ного забарвлення поверхні (виконувати роботу 
методом “мокре по мокрому”). Не рекоменду-
ється наносити суміш на цоколь. На однорідних 
поверхнях роботи слід проводити безперервно 
і чітко дотримуватись співвідношення між кількі-
стю води та сухої суміші для кожного замісу. При 
стикуванні 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 і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді 
періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково 
зволожувати нанесені покриття. Розчинову су-
міш використати не пізніше, ніж через 2 години 
після приготування. 
Температура повітря, основи та використовува-
них матеріалів повинна бути в межах від +5°С до 
+30°С. Вказані рекомендації стосуються темпера-
тури навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 

відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати сухої суміші зерно 2 мм – 3,0-3,5 кг/м²
зерно 3 мм – 3,5-4,0 кг/м²

Витрати води для приготування розчинової суміші 0,18-0,20 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 120 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після:
- витримування в повітряно-сухих 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 0,05мг/м .год .Па
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30ºС

тріщиностійка гідрофобна ударостійка розмір зерна
2 мм/3 мм

морозостійка  паропроникнаеластична

Фасування: 25 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 15 кг/м² при товщині шару 10 мм

Витрати води для приготування розчинової суміші 0,17-0,20 л на 1кг сухої суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв

Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих 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 +5 ºС  ÷ +30ºС

атмосферостійка екологічно чиста для зовнішніх і
внутрішніх робіт

має високу адгезіюзручна у
використанні

паропроникна

ФЕРОЗІТ 220
Штукатурка цементно-вапняна 

ФЕРОЗІТ 220 — модифікована суха суміш на основі високоякісних цементу і вапна з на-

повнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для 

вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, старої штукатурки. Для зовнішніх та внутрішніх 

робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очище-
ною від пилу, жирів, залишків масляної або 
емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, 
зачистити механічним способом. При виконан-
ні штукатурки по бетону, зубилом або іншим 
гострим інструментом зробити смуги у вигляді 
густої сітки глибиною біля 3 мм. При виконанні 
штукатурки по силікатній цеглі використову-
вати армувальну (металеву) сітку, чи обробити 
адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. 
Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре 
зволожити. Слабкі основи укріпити грунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з роз-
рахунку 0,17-0,20 л води на 1 кг сухої суміші, по-
ступово засипаючи суміш з мішка у ємність з 
чистою водою при одночасному ручному або 
механічному перемішуванні (при малих обертах) 
до утворення однорідної маси. Консистенція 
розчинової суміші підбирається в залежності від 
виду виконуваних робіт.

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 гідратації 
протягом перших 3 днів від нанесення 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.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 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 відріз-
нятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 25 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 14 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,20-0,22 л на 1 кг суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 180 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих 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 +5 ºС  ÷ +30ºС

для механізованого 
нанесення

атмосферостійка зручна у
використанні

екологічно чиста морозостійка  паропроникнапластична

ФЕРОЗІТ 222
Штукатурка цементно-вапняна для машинного нанесення

ФЕРОЗІТ 222 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного це-

менту і вапна з наповнювачами та модифікаторами провідних європейських виробників 

для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, газо- та пінобетону, старої штукатурки з ви-

користанням штукатурної установки. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очище-
ною від пилу, жирів, залишків масляної або 
емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, 
зачистити механічним способом. При виконан-
ні штукатурки по бетону зубилом або іншим 
гострим інструментом зробити смуги у вигляді 
густої сітки глибиною біля 3 мм. При виконанні 
штукатурки по силікатній цеглі використовува-
ти армувальну металічну сітку, або обробити 
адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. 
Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре 
зволожити. Слабкі основи укріпити грунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,20-0,22 л води на 1 кг сухої суміші, заси-
паючи суміш з мішка у ємність з чистою водою 
при одночасному ручному або механічному пе-
ремішуванні (при малих обертах) до утворення 
однорідної маси. При використанні штукатурної 
установки приготування розчинної суміші прово-
дити згідно рекомендацій виробника установки.  

Консистенція розчинової суміші підбирається в 
залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурну розчинову суміш накидати рівномір-
но на стіну за допомогою кельми або ковша. При 
використанні штукатурної установки нанесення 
розчинної суміші проводити горизонтальними 
смугами між маяками. Через 5-10 хвилин вирів-
няти розчинову суміш правилом. Через 24 годи-
ни після нанесення штукатурки вийняти маяки 
та заповнити утворені виямки Ферозіт 222. При 
товщині штукатурки більше 20 мм нанесення 
здійснювати в кілька прийомів. Час між нане-
сенням шарів повинен становити 2-3 години 
для тужавіння попереднього шару. Затирання 
поверхні проводити дерев’яною або пластмасо-
вою теркою після підсихання штукатурки. 
Розчинову суміш використати не пізніше 3 год 
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 відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 23 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 12 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,18-0,22 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 0,1мг/м .год .Па
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС

містить перліт зручна у
використанні

паропроникна екологічно чиста морозостійкапластична

ФЕРОЗІТ 227
Штукатурка для піно- та газобетонних блоків

ФЕРОЗІТ 227 — суха суміш на основі високоякісного цементу і гідратного вапна з мінераль-

ними наповнювачами, перлітом та полімерними модифікаторами провідних європей-

ських виробників для вирівнювання поверхонь з ніздрюватих бетонів, піно- та газобетон-

них блоків, цегли, бетону, старої штукатурки. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очи-
щеною від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні, 
що осипаються, зачистити механічним способом. 
При виконанні штукатурки по силікатній цеглі ви-
користовувати армувальну металічну сітку, чи об-
робити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонкон-
такт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням 
зволожити. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1 або си-
лікатною грунтовкою Ферозіт Грунт 15. Придатна 
для механізованого нанесення.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з роз-
рахунку 0,18 - 0,22 л води на 1 кг сухої суміші, 
поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з 
чистою водою при одночасному ручному або 
механічному перемішуванні (при малих обертах) 
до утворення однорідної маси. Консистенція 
розчинової суміші підбирається в залежності від 
виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш наносити рівномірно на стіну 
за допомогою шпателя, терки чи полутерка. Тов-
щина одного шару – не більше 30 мм. Нанесення 
наступного шару виконувати не раніше 4 год від 
виконання попереднього. Затирання поверхні 
проводити пластиковою теркою після підсихан-
ня штукатурки. При використанні армувальної 
сітки забезпечити перекривання сусідніх смуг 
не менше 10 см. Сітка повинна бути повністю 
втоплена в штукатурку, рівномірно натягнутою, 
без складок і пухирів. Для забезпечення макси-
мальної міцності покриття протягом перших 3-4 
днів поверхню оберігати від прямого сонячного 
проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекот-
ній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) 
зволожувати нанесені покриття. 
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 2 год 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 відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 25 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 17 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,16-0,18 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 150 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих умовах, не менше 0,3 МПа
Границя міцності на стиск, не менше 10 МПа
Морозостійкість, не менше 50 циклів
Паропроникність , не менше 0,05 мг/м .год .Па
Температура виконання робіт +5 ºС  ÷ +30ºС

М 100 для укладання 
стяжки

екологічно чиста зручна у 
використанні

для зовнішніх і 
внутрішніх робіт

для муруваннядля штукатурення

ФЕРОЗІТ 229
СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА для ремонтних робіт

ФЕРОЗІТ 229 — модифікована універсальна суха суміш на основі високоякісного цементу 

з наповнювачами та полімерними модифікаторами для виконання ремонтних робіт ме-

тодом «зроби сам», а саме вирівнювання з товщиною шару до 20 мм поверхонь з цегли, 

бетону, старої штукатурки, для мурування стін, перегородок з цегли та бетонних блоків, а 

також для виконання стяжки по жорсткій основі з товщиною шару 10-80 мм. При влашту-

ванні шару стяжки понад 30 мм необхідно додавати крупний заповнювач (розміром до 10 

мм) у співвідношенні розчинова суміш/заповнювач 1:1. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною (не нижче 
міцності покриття), очищеною від пилу, жирів, 
залишків масляної або емульсійної фарб. По-
верхні, що осипаються, зачистити механічним 
способом. При виконанні штукатурки по бетону, 
зубилом або іншим гострим інструментом зро-
бити смуги у вигляді густої сітки глибиною біля 
3 мм. При виконанні штукатурки по силікатній 
цеглі використовувати армувальну (металеву) 
сітку, чи обробити адгезійною фарбою Ферозіт 
17 Бетонконтакт. Поверхні з підвищеним водо-
поглинанням добре зволожити. Слабкі основи 
укріпити грунтовкою глибокого проникнення 
Ферозіт Грунт 1 чи силікатною грунтовкою Фе-
розіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ
Суміш універсальну готувати з розрахунку 0,16-
0,18 л води на 1 кг сухої суміші (в залежності від 
виду виконуваних робіт), поступово засипаючи 
суміш з мішка у ємність з чистою водою при одно-
часному ручному або механічному перемішуван-
ні (при малих обертах) до утворення однорідної 
маси. Після п’ятихвилинної витримки розчинову 
суміш повторно перемішати. Консистенція роз-

чинової суміші підбирається в залежності від 
виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурні роботи:
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.
Мурувальні роботи:
Розчинову суміш викладати за допомогою кель-
ми чи ковша рівномірно на горизонтальну та 
вертикальну поверхні кладки, встановити стіно-
вий елемент, вирівняти і притиснути.
Укладання стяжки:
Розчинову суміш викладати рівномірно на осно-
ву на 0,5-1 см вище рівня встановлених маяків. 
Надлишок зібрати металевою рейкою рівномір-
ними хвилеподібними рухами вздовж маяків. В 
місцях примикання стяжки до стін, колон вста-
новити прошарки з пінополістирольних смуг 
або демпферну стрічку. На площах більше 20 м2, 
а також у вузьких та довгих приміщеннях, слід 
виконати компенсаційні шви, а раніше виконані 
на основі шви перенести на отриману поверхню. 
Укладену розчинову суміш необхідно оберігати 
від швидкого та нерівномірного висихання. Для 
зниження ризику появи тріщин рекомендова-
но в стяжку укладати металеву сітку. Затирання 
поверхні дерев’яною або пластмасовою теркою 
можна проводити через 12-24 год. Стяжка при-

датна до експлуатації через 7 діб. Для забезпе-
чення оптимальних умов гідратації протягом 
перших 3 днів від нанесення поверхню оберігати 
від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, 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 пізні-
ше, ніж через 150 хв після приготування. Вказані 
рекомендації стосуються температури навко-
лишнього середовища +20°С та вологості 60%. 
При інших умовах показники можуть відрізня-
тись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 25 кг



29  ferozit.ua        Штукатурні суміші

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 16 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,19-0,21 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 180 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше 0,2 МПа
Границя міцності на стиск, не менше 5 МПа
Морозостійкість, не менше 50 циклів
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС

морозостійка для зовнішніх і
внутрішніх робіт

легка в роботіекологічно чистазручна у
використанні 

ФЕРОЗІТ 230
Суміш для виконання кладки

ФЕРОЗІТ 230 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного це-

менту та модифікаторів провідних європейських виробників для мурування стін, перего-

родок з цегли та бетонних блоків. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною,  очищеною 
від пилу, бруду, мастил та ін. Ділянки, що осипа-
ються, та слабкі частини поверхні видалити меха-
нічно. Перед тим, як приступити до кладки ряду 
стінових елементів, необхідно вирівняти розчи-
новою сумішшю рівень основи, на який буде про-
водитись кладка.

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19-0,21 л 
води на 1 кг сухої суміші, засипаючи суміш з мішка 
у ємність з чистою водою при одночасному руч-
ному або механічному (при малих обертах) пере-
мішуванні до утворення однорідної маси. Після 
п’ятихвилинної витримки розчинову суміш пов-
торно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викладати за допомогою кельми 
чи ковша рівномірно на горизонтальну та вер-
тикальну поверхні кладки, встановити стіновий 
елемент, вирівняти і притиснути. Розчинову су-
міш використати не пізніше, ніж через 180 хв після 
приготування.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С. Вказані рекомендації стосуються темпе-
ратури навколишнього середовища +20°С та во-
логості 60 %. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати 
попадання продукту до стічних вод, каналізації, 
водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимо-
гами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 25 кг
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антибактеріальний ефект екологічно чиста зручна у 
використанні

стійка до біологічних 
забруднень

підвищена
паропроникність

ФЕРОЗІТ 235
Штукатурка вапняна стартова Штук 1

ФЕРОЗІТ 235 — суха суміш на основі високоякісного  гідратного вапна з кварцовими та 

карбонатними наповнювачами для стартового вирівнювання поверхонь з бетону, піно-

бетону, штукатурки. Використання комплексу вапняних матеріалів дозволяє створити по-

криття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами. Для внутрішніх 

робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очище-
ною від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні з 
підвищеним водопоглинанням зволожити во-
дою. Поверхні, що осипаються, зачистити меха-
нічним способом. Слабкі основи укріпити силі-
катною грунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ 
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,25-0,30 л води на  1 кг сухої суміші, заси-
паючи суміш з мішка у ємність з чистою водою 
при одночасному ручному або механічному пе-
ремішуванні (при малих обертах) до утворення 
однорідної маси. Після 5-хвилинної витримки 
суміш повторно перемішати. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш накидати рівномірно на стіну 
за допомогою кельми або ковша.   . Надлишок 
суміші зібрати дерев`яною або металевою рей-
кою. Товщина шару при одноразовому нанесен-
ні до 15 мм. Затирання поверхні проводити вой-
лочною або губчастою 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. Розчинову суміш використати 
не пізніше, ніж через 150 хв після приготування. 
Термін придатності розчинової суміші в закритій 
ємності 24 год.
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 відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить гідратоване вапно, тому при вико-
нанні робіт оберігати очі та відкриті ділянки шкі-
ри. У разі потрапляння розчинової суміші в очі 
слід негайно промити їх водою і звернутися за 
допомогою до лікаря. Не допускати попадання 
продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. 
Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чин-
них норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 23 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 14 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,25-0,30 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 24 год
Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше 15 мм
Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа
Паропроникність, не менше 0,05 мг/м .год .Па
Температура виконання робіт +5ºС ÷ +30ºС

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ ство рює здоровий мікроклімат у приміщенні, 
є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті “дихати”.
Матеріали комп лексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукату-
рення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вап-
няна фар ба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, 
а й в інших регіонах нашої Батьківщини.
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антибактеріальний ефект екологічно чиста зручна у 
використанні

стійка до біологічних 
забруднень

підвищена
паропроникність

ФЕРОЗІТ 240
Штукатурка вапняна фінішна Штук 2

ФЕРОЗІТ 240 — суха суміш на основі високоякісного гідратного вапна з кварцовими та кар-

бонатними наповнювачами, полімерними модифікаторами для вирівнювання поверхонь 

з бетону, пінобетону, штукатурки. Використання комплексу вапняних матеріалів дозво-

ляє створити покриття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами. 

Для внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною 
від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні з під-
вищеним водопоглинанням зволожити водою. 
Поверхні, що осипаються, зачистити механічним 
способом. Слабкі основи укріпити силікатною 
ґрунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,35-0,40 л води на 1 кг сухої суміші, поступо-
во засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою во-
дою при одночасному ручному або механічному 
перемішуванні (при малих обертах) до утворення 
однорідної маси. Після п’ятихвилинної витримки 
розчинову суміш повторно перемішати. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для уникнення перетирання та отримання висо-
кого ступеня декоративності поверхні, нанесен-
ня розчинової суміші на основи з нерівностями 
більше     3 мм рекомендовано виконувати у два 
прийоми. 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 під-
сихання покриття, достатнього для початку зати-
рання (на зволожених поверхнях час до початку 

затирання збільшується), войлочною теркою за-
терти поверхню, а потім теркою з губкою надати 
поверхні рівномірного вигляду. За потреби терку 
зволожувати, залишки матеріалу періодично ви-
даляти. Час між нанесенням розчинової суміші 
та її затиранням залежить від ступеня водопо-
глинання основи, температури навколишнього 
середовища та консистенції розчинової суміші. 
Не  допускати надмірного затирання нанесеної 
розчинової суміші та пересихання країв, що може 
стати причиною неоднорідності поверхні (ви-
конувати роботу методом “мокре по мокрому”). 
Після повного висихання поверхня придатна до 
пофарбування (але не раніше, ніж через 7 діб піс-
ля нанесення). Рекомендовано для пофарбуван-
ня використовувати вапняну фарбу Ферозіт 37. 
Термін придатності розчинової суміші в закритій 
ємності - не менше 24 год. 
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С. Вказані рекомендації стосуються темпе-
ратури навколишнього середовища +20°С та во-
логості 60 %. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить гідратоване вапно, тому при ви-
конанні робіт оберігати очі та відкриті ділянки 
шкіри. У разі потрапляння розчинової суміші в 

очі слід негайно промити їх водою і звернутися 
за допомогою до лікаря. Не допускати попадання 
продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. 
Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чин-
них норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 23 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 1,8 кг/м² при товщині шару 3 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,35-0,40 л на 1кг 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

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ ство рює здоровий мікроклімат у приміщенні, 
є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті “дихати”.
Матеріали комп лексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукату-
рення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вап-
няна фар ба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а 
й в інших регіонах нашої Батьківщини.
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товщина шару 
5-30 мм

відсутність усадок екологічно чиста паропроникна пластична для внутрішніх 
робіт

легка в роботі

ФЕРОЗІТ 250
Штукатурка гіпсова

ФЕРОЗІТ 250 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного гіп-

су з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробни-

ків для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, пінобетону, старої штукатурки всередині 

приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016  та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очище-
ною від пилу, жирів, залишків масляних або 
емульсійних фарб. Поверхні, що осипаються, 
зачистити механічним способом. Поверхні з 
підвищеним водопоглинанням та слабкі основи 
укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення 
Ферозіт Грунт 1. При виконанні штукатурки по 
бетону поверхню обробити адгезійною  фарбою 
Ферозіт 17 Бетонконтакт.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,35-0,44 л води на 1 кг сухої суміші, заси-
паючи суміш з мішка у ємність з чистою водою 
при одночасному ручному або механічному 
(при малих обертах) перемішуванні до утворен-
ня однорідної маси. Після п’ятихвилинної ви-
тримки розчинову суміш повторно перемішати. 
Консистенція розчинової суміші підбирається в 
залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурну розчинову суміш нанести на осно-
ву за допомогою ковша або кельми. Поверхню 
вирівняти правилом. Відразу після схоплення 
маси дрібні виступи усунути, зрізаючи їх ши-
роким шпателем. При виконанні штукатурки в 
два шари на першому шарі до його схоплення 
зробити за допомогою кельми рельєфну сітку 
глибиною  5 мм для забезпечення надійного зче-
плення шарів штукатурки. Поверхню загладити 
фінішною шпаклівкою Ферозіт 320 або Ферозіт 
325. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери 
можна після повного висихання штукатурки (во-
логість менше 2 %), що досягається при нормаль-
них умовах за 3-4 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 хв після приготування. 
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60 %. При інших умовах показники можуть відріз-
нятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до ліка-
ря. Не допускати попадання продукту до стічних 
вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійсню-
вати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 30 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 12 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрата води для приготування розчинової суміші 0,35-0,44 л на 1 кг суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 90 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, 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 0,07мг/м .год .Па
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 11 кг/м² при товщині шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,45-0,55 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 0,05мг/м .год .Па
Максимальна товщина одного шару, мм 20 мм
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30ºС

  для механізованого
нанесення

легка в роботі екологічно чиста відсутність усадок для внутрішніх 
робіт

біла

ФЕРОЗІТ 252
Штукатурка гіпсова для машинного нанесення

ФЕРОЗІТ 252 — полімермінеральна модифікована суха суміш для машинного нанесення на 

основі високоякісних гіпсу, перліту, наповнювачів та полімерних модифікаторів провід-

них європейських виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, пінобетону, 

старої штукатурки всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016  та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очи-
щеною від бруду, пилу, жирів, залишків масляних 
або емульсійних фарб. Поверхні, що осипають-
ся, зачистити механічним способом. Поверхні з 
підвищеним водопоглинанням та слабкі основи 
укріпити грунтовкою глибокого проникнення 
Ферозіт Грунт 1. При виконанні штукатурки по 
бетону поверхню обробити адгезійною  фарбою 
Ферозіт 17 Бетонконтакт.

ПРИГОТУВАННЯ
Штукатурну розчинову суміш готувати з розра-
хунку 0,45-0,55 л води на 1 кг сухої суміші, поступо-
во засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою во-
дою при одночасному ручному або механічному 
(при малих обертах) перемішуванні до утворення 
однорідної маси. Після п’ятихвилинної витримки 
розчинову суміш повторно перемішати. При ви-
користанні штукатурної установки приготування 
розчинової суміші проводити згідно рекоменда-
цій виробника установки. Консистенція розчи-
нової суміші підбирається в залежності від виду 
виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурну розчинову суміш нанести на основу 
товщиною до 20 мм. Поверхню вирівняти прави-
лом. Відразу після схоплення маси дрібні виступи 
усунути, зрізуючи їх широким шпателем. При ви-
конанні штукатурки в два шари на першому шарі 
до його схоплення зробити за допомогою кельми 
рельєфну сітку глибиною 5 мм для забезпечення 
надійного зчеплення шарів штукатурки. Після 
початку тужавіння поверхню легко зволожити, 
розмити губкою і загладити широким шпателем. 
Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери мож-
на після повного висихання штукатурки (воло-
гість менше 2%), що досягається при нормальних 
умовах за 3-4 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 хв після приготування. 
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 60 
%. При інших умовах показники можуть відрізня-
тися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. 
Не допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 25 кг



Штукатурні суміші         Гаряча лінія: 0 800  30 22 88  34
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Група ШТ4 ШТ4 ШТ4 ШТ4 ШТ4 ШТ2 ШТ2 ШТ3 ШТ6 ШТ6 ШТ2 ШТ6 ШТ6

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

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

ОСНОВА

Керамічна та силікатна цегла, бетон •• •• • •• •• •• •• •

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

Цементна,  цементно-вапняна 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 1-3 2 3 5-20 5-20 3-30 5-30 5-20 5-25 2-15 2-3

Витрата, кг на 1 м2 3-3,5 2-2,5 2-3,5 2,4-2,6 3,5-4 1,8

Витрата, кг на 1 м2 при товщині шару 10 мм 15 14 12 12 11 9 14

ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурних сумішей ФЕРОЗІТ

•• – рекомендовано • – може бути використано
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ідеально біла товщина шару до 1 мм паропроникна атмосферо- та
морозостійка

для зовнішніх і
внутрішніх робіт

водовідпірна

ФЕРОЗІТ 300
Шпаклівка фасадна фінішна біла

ФЕРОЗІТ 300 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі 

високоякісного білого цементу з наповнювачами та модифікаторами провідних європей-

ських виробників для фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, 

гіпсокартонних листів в приміщеннях з підвищеною вологістю та на фасадах будинків. 

Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною 
від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Пе-
ред нанесенням шпаклівки поверхню обробити 
ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт 
Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ
Шпаклювальну розчинову суміш готувати з 
розрахунку 0,34-0,36 л води на 1 кг сухої суміші, 
поступово засипаючи суміш з мішка у ємність 
з чистою водою при одночасному ручному або 
механічному (при малих обертах) перемішуванні 
до утворення однорідної маси без грудок. Після 
п’ятихвилинної витримки розчинову суміш пов-
торно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклювальну розчинову суміш нанести на осно-
ву рівномірно за допомогою металевого шпателя, 
потім загладити войлочною теркою або після 
затвердіння протерти наждачним папером. Для 
забезпечення максимальної міцності протягом 
перших 3-4 днів поверхню оберігати від прямого 
сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній 
чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів 
за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Не за-
стосовувати при оздобленні системи утеплення.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 2 год після приготування.
Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20°С та вологості 60 %.  
При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати 
попадання продукту до стічних вод, каналізації, 
водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимо-
гами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 18 кг, 5 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 0,25 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,34-0,36 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  витримування в повітряно-сухих 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 +5 ºС ÷ +30 ºС
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для зовнішніх і вну-
трішніх робіт

товщина шару до 5 мм паропроникна атмосферо- та
морозостійка

зручна у використанніводостійка

ФЕРОЗІТ 305
Шпаклівка фасадна сіра

ФЕРОЗІТ 305 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі ви-

сокоякісного сірого цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для 

вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів та ін. в при-

міщеннях з підвищеною вологістю та на фасадах будинків. Для зовнішніх та внутрішніх 

робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очище-
ною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. 
Перед нанесенням шпаклівки поверхню оброби-
ти грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт 
Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ
Шпаклювальну розчинову суміш готувати з 
розрахунку 0,30-0,35 л води на 1 кг сухої суміші, 
поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з 
чистою водою при одночасному ручному або 
механічному (при малих обертах) перемішуванні 
до утворення однорідної маси без грудок. Після 
п’ятихвилинної витримки розчинову суміш пов-
торно перемішати.

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 3-4 днів поверхню оберігати 
від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, 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 че-
рез 2,5 год після приготування. 
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть відріз-
нятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 20 кг, 5 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші від 1 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,3-0,35 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 2,5 год
Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих 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
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші  від 1,1 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,58-0,62 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 45 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих 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 +5 ºС ÷ +30 ºС

для товщини шару
до 20 мм

легко наноситься пластична екологічно чиста паропроникнавідсутність усадок

ФЕРОЗІТ 310
Шпаклівка гіпсова стартова

ФЕРОЗІТ 310 — полімермінеральна модифікована суха  шпаклювальна суміш на основі ви-

сокоякісного гіпсу та модифікаторів провідних європейських виробників для стартового 

вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Для вну-

трішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною 
від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Слаб-
кі основи укріпити ґрунтовкою глибокого про-
никнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підвищеним 
водопоглинанням обробити ґрунтовкою універ-
сальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ
Шпаклювальну розчинову суміш готувати з 
розрахунку 0,58-0,62 л води на 1 кг сухої суміші, 
поступово засипаючи суміш з мішка у ємність 
з чистою водою при одночасному ручному або 
механічному (при малих обертах) перемішуванні 
до утворення однорідної маси без грудок. Після 
п’ятихвилинної витримки розчинову суміш пов-
торно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести вручну металевим шпателем 
вертикально знизу вверх або навпаки. Після ви-
сихання дрібні нерівності видалити з допомогою 
наждачного паперу чи шліфувальної сітки. Фар-
бувати поверхню, наклеювати шпалери можна 
після повного висихання (вологість менше 2 %).
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С.
Термін придатності розчинової шпаклювальної 
суміші  -  не менше  45 хвилин.
Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20°С та вологості 60 %.  
При інших умовах показники можуть відрізнятись 
від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. 
Не допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 25 кг, 5 кг, 2 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші від 0,24 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,50-0,55 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 45 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих 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 +5 ºС ÷ +30ºС

еластична забезпечує якісну 
поверхню

тріщиностійка зручна та практична у 
використанні

паропроникналегко шліфується

ФЕРОЗІТ 320
Шпаклівка гіпсова фінішна

ФЕРОЗІТ 320 — полімермінеральна модифікована суха  шпаклювальна суміш на основі 

високоякісного гіпсу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних євро-

пейських виробників для фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених повер-

хонь, гіпсокартонних листів. Для внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очище-
ною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. 
Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого 
проникнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підви-
щеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою 
універсальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ
Шпаклювальну розчинову суміш готувати з 
розрахунку 0,50-0,55 л води на 1 кг сухої суміші, 
поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з 
чистою водою при одночасному ручному або 
механічному (при малих обертах) перемішуванні 
до утворення однорідної маси без грудок. Після 
п’ятихвилинної витримки розчинову суміш пов-
торно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести вручну металевим шпателем 
вертикально знизу вверх або навпаки. Після ви-
сихання дрібні нерівності видалити з допомогою 
наждачного паперу чи шліфувальної сітки. Фар-
бувати поверхню, наклеювати шпалери можна 
після повного висихання (вологість менше 2%).
Термін придатності розчинової шпаклювальної 
суміші  -  не менше  45 хвилин.
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 відріз-
нятися від наведених у таблиці

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до ліка-
ря. Не допускати попадання продукту до стічних 
вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійсню-
вати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 25 кг, 5 кг,   2 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші  від 0,2 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,5-0,55 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше 45 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після  витримування в повітряно-сухих 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 +5 ºС ÷ +30 ºС

сніжно-біла легко шліфується забезпечує якісну 
поверхню

тріщиностійка паропроникнапластична

ФЕРОЗІТ 325
Шпаклівка гіпсова фінішна біла

ФЕРОЗІТ 325 — полімермінеральна модифікована суха  шпаклювальна суміш на основі  

високоякісного гіпсу з карбонатними наповнювачами та полімерними модифікаторами 

провідних європейських виробників для фінішного вирівнювання бетонних та поштука-

турених поверхонь, гіпсокартонних листів. Поверхня утворює гладку та білу основу, що 

зменшує затрати на фарбування.  Для внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною 
від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Слаб-
кі основи укріпити ґрунтовкою глибокого про-
никнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підвищеним 
водопоглинанням обробити ґрунтовкою універ-
сальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ
Шпаклювальну розчинову суміш готувати з роз-
рахунку 0,5-0,55 л води на 1 кг сухої суміші, посту-
пово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічно-
му (при малих обертах) перемішуванні до утво-
рення однорідної маси без грудок. Після п’яти-
хвилинної витримки розчинову суміш повторно 
перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести вручну металевим шпателем. 
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 
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 відріз-
нятися від наведених в таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. 
Не допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 20 кг
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готова до
використання

екологічно чиста високо-
паропроникна

тріщиностійка тонкошарова антибактеріаль-
на дія

природньо-біла

ФЕРОЗІТ 10
Штук 3 ФІНІШ Вапняна гладь

ФЕРОЗІТ 10 — пластична, готова до використання, екологічно чиста вапняна шпаклівка 

для фінішного вирівнювання поверхонь стін та стель в середині сухих та вологих примі-

щень. Використовується по вапняних, цементно-вапняних штукатурках, цегляних, бетон-

них поверхнях, гіпсокартонних плитах. Після висихання легко шліфується, утворює білу 

та гладку поверхню для наступного пофарбування вапняними та силікатними фарбами. 

Попереджує розвиток грибків, має дезінфікуючі властивості, освіжає повітря в приміщен-

ні. Можливе нанесення ручним та машинним способами

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, 
рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, гриб-
ків, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні, що 
осипаються, видалити механічно. Основи з по-
ниженою несучою здатністю обробити силікат-
ною грунтовкою Ферозіт 15. Для запобігання 
утворення тріщин перед шпаклюванням основу 
зволожити.

ПРИГОТУВАННЯ
Продукт готовий до використання. Безпосеред-
ньо перед використанням шпаклівки старанно 
перемішати дрилем з насадкою при малих обер-
тах. Занадто високі оберти можуть призвести до 
появи повітряних бульбашок у масі. При шпа-
клюванні вручну застосовувати шпаклівку в тор-
говому вигляді. При необхідності для отримання 
робочої консистенції допускається додавання 
до 1% води на упаковку. Кількість доданої води 
повинна бути однаковою для всіх упаковок. При 
нанесенні машинним способом приготування 
шпаклювальної суміші проводити згідно з реко-
мендаціями виробника обладнання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести на підготовану основу за 
допомогою нержавіючого шпателя тонким рів-
номірним шаром товщиною до 3 мм. У випадку 
більших нерівностей поверхні провести повторне 
нанесення шпаклівки кількома шарами, зволожу-
ючи при цьому попередній шар. Час висихання 
одного шару - не менше 3 години. Дрібні нерів-
ності видалити за допомогою шліфувального па-
перу чи сітки через 24 години. Пофарбування по-
верхні проводити не раніше, ніж через 14 діб після 
нанесення гладі. Вказані рекомендації стосуються 
температури навколишнього середовища +20°С 
та відносній вологості повітря 60%. За інших умов 
час висихання шпаклівки може змінюватися.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +10°С 
до +30°С і відносній вологості повітря до 70%. 
Інструмент вимити водою відразу після викори-
стання.

СКЛАД
Гідратне вапно, мелений мармур, модифікована 
біла глина, добавки для покращення властивос-
тей, вода.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. 
У випадку попадання в очі необхідно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. 
Не допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при темпе-
ратурі від +5°С до +30°С. Захищати від замерзан-
ня та прямих сонячних променів. Гарантійний 
термін зберігання - 24 місяці від дати виготов-
лення.

Фасування: 16 кг, 4 кг, 1,4 кг

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ ство рює здоровий мікроклімат у приміщенні, 
є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті “дихати”.
Матеріали комп лексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукату-
рення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вап-
няна фар ба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а 
й в інших регіонах нашої Батьківщини.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші  від 0,5 кг/м²
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,42-0,46 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше 24 год
Товщина шару, не більше  1мм
Границя міцності на стиск, не менше 0,5 МПа
Паропроникність , не менше 0,07мг/м .год .Па
Температура виконання робіт +5 ºС ÷ +30 ºС

екологічно чиста ідеально біла підвищена
паропроникність

легко наноситься та 
шліфується

забезпечує якісну 
поверхню

антибактеріальний 
ефект

ФЕРОЗІТ 340
Шпаклівка вапняна Супер-Фініш

ФЕРОЗІТ 340 — суха суміш на основі високоякісного гідратного вапна з  наповнювачами 

та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для фінішного ви-

рівнювання поверхонь, виконаних мінеральними штукатурками по цегляних, бетонних та 

пінобетонних основах. Використання комплексу вапняних матеріалів дозволяє створити 

покриття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами. Для внутріш-

ніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною 
від пилу, жирів, залишків олійної або емульсійної 
фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити меха-
нічним способом. Поверхні з підвищеним водо-
поглинанням зволожити. Слабкі основи укріпити 
силікатною ґрунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,42-0,46 л 
води на 1кг сухої суміші, поступово засипаючи 
суміш з мішка у ємність з чистою водою при од-
ночасному ручному або механічному (при малих 
обертах) перемішуванні до утворення однорідної 
маси. Після п’ятихвилинної витримки суміш пов-
торно перемішати. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку наносити вручну металевим шпателем. 
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 ґрунтування та фарбування не раніше 14 діб 
після нанесення шпаклівки. Рекомендовано для 
пофарбування використовувати вапняну фарбу 
Ферозіт 37. Грунтування здійснювати вапняною 
фарбою Ферозіт 37, розведеною водою до 20%, 
попередньо очистивши поверхню від пилу. 
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 60 хв після приготування (в закритій ємності 
термін зберігання – 24 год).
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 відрізня-
тися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить гідратне вапно, тому при виконан-
ні робіт оберігати очі та відкриті ділянки шкіри. 
При попаданні розчинової суміші в очі промити їх 
великою кількості води та звернутися до лікаря. 
Не допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 14 кг, 4 кг

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ ство рює здоровий мікроклімат у приміщенні, 
є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті “дихати”.
Матеріали комп лексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукату-
рення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вап-
няна фар ба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а 
й в інших регіонах нашої Батьківщини.
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ШПАКЛІВКА

ЗАСТОСУВАННЯ
ФЕРОЗІТ  

300
ФЕРОЗІТ  

305
ФЕРОЗІТ  

310
ФЕРОЗІТ  

320
ФЕРОЗІТ  

340
ФЕРОЗІТ 1
Акрилова ФЕРОЗІТ 10

Група ШЦ1 ШЦ1 ШГ1 ШГ1 ШТ6

Для зовнішніх робіт •• ••

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

ОСНОВА

Цементна, цементно-вапняна 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 0,5-5 до 1 до 1 до 3

Витрата, кг на 1 м2 0,25 1,0 1,1 0,24 0,5 0,25 0,8

ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклювальних сумішей ФЕРОЗІТ

•• – рекомендовано • – може бути використано
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пластична висока адгезія до основи стійка до дії нафтопродуктівморозостійка

ФЕРОЗІТ 360
Суміш гідроізоляційна

ФЕРОЗІТ 360 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного 

цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для гідроізоляції ванн, 

кухонь, підвалів, балконів, цоколів, фундаментів споруд, резервуарів. Наносити гідроізо-

ляцію можна на мінеральні поверхні, які не піддаються деформаціям (бетон, цементно-пі-

щана штукатурка, стяжка). Суміш для влаштування гідроізоляції використовувати у місцях 

з позитивним тиском води. Для  внутрішніх та зовнішніх робіт.

Фасування: 25 кг

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

0,22-0,24 л 
0,26-0,28 л 

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
Морозостійкість не менше 75 циклів
Температура виконання робіт +10 ºС ÷ +30 ºС
Температура експлуатації -30 ºС ÷ +70 ºС

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ
Умови експлуатації Загальна товщина, мм Розрахункова витрата сухої суміші, кг/м2

Періодичне зволоження (2 шари обмазувальної гідроізоляції) 2,0-2,5 2,9-3,9
Постійне зволоження без тиску води (2 шари обмазувальної гідроізоляції) 2,5-3,5 3,8-5,8
Постійна дія води з тиском 0,05 МПа (2 шари обмазувальної гідроізоляції та 
1 шар штукатурної гідроізоляції) 4,5-5,0 6,5-7,9

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил 
та інших речовин, що знижують адгезію. Цементні 
штукатурки, стяжки повинні бути витримані не 
менше 28 діб перед влаштуванням гідроізоляції, 
бетонні – не менше 3 місяців. Границя міцності 
на стиск основи, на яку наноситься гідроізоляція, 
має бути не менше 15 МПа. Кути, виступи необхід-
но заокруглити. Перед використанням гідроізо-
ляційної суміші поверхню необхідно зволожити, 
не допускаючи наявності плівки води.

ПРИГОТУВАННЯ 
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,22-0,24 л 
води на 1 кг сухої суміші – при виконанні робіт з до-
помогою шпателя, та 0,26-0,28 – з використанням 
щітки, засипаючи суху суміш у ємність з чистою 
водою при одночасному ручному або механічному 
(при малих обертах) перемішуванні до утворення 
однорідної маси без грудок. Після п’ятихвилинної 

витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
На підготовану основу нанести з допомогою шпа-
теля чи щітки тонкий шар (див. таблицю «Технічні 
характеристики») гідроізоляції в одному напрям-
ку, використовуючи метод «мокре по мокрому». 
Другий шар наносити у перпендикулярному на-
прямку відносно до попереднього. Штукатурну 
гідроізоляцію наносити за допомогою шпателя. 
Нанесення наступного шару виконувати після за-
твердіння попереднього, але до його висихання. 
Нанесені гідроізоляційні шари оберігати від пря-
мого сонячного проміння, вітру і дощу протягом 2 
діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж 
через 60 хв після приготування. Виконане гідроі-
золяційне покриття захистити оздоблювальними 
матеріалами.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +10 ºС 
до +30 ºС.
Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20°С та вологості 60 %. 

При інших умовах показники можуть відрізнятися 
від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати 
попадання продукту до стічних вод, каналізації, 
водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимо-
гами чинних норм.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 1,6 кг/м² при товщині шару 1 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,18-0,20 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності, не менше 30 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі 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 +5 ºС ÷ +30 ºС

2-80

для отримання
ідеально

 горизонтальних 
поверхонь

зручна у
використанні 

для теплих підлог тріщиностійка екологічно чистадля товщин 2-80 мм

ФЕРОЗІТ 405
Підлога самовирівнювальна (товщина шару 2-80 мм)

ФЕРОЗІТ 405 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного цементу 

та модифікаторів провідних європейських виробників для влаштування теплих підлог, вирів-

нювання горизонтальних основ (товщина шару 2-80 мм),  отримання гладких горизонтальних 

поверхонь під різноманітні покриття – плитку, лінолеум, паркет, ламінат, ковролін. При влаш-

туванні шару понад 30 мм необхідно додавати крупний заповнювач (розміром до 10 мм) у спів-

відношенні розчинова суміш/заповнювач 1:1.  Може бути використана як покриття підлоги в 

приміщеннях з помірними  механічними навантаженнями. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013 та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути 
міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків 
фарб, мастил та ін. Технологічні отвори та місця 
можливого витікання розчинової суміші ущіль-
нити. Поверхні з підвищеним водопоглинанням 
зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою 
глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.
Міцність основи повинна бути не нижче міцності 
влаштованого покриття.

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18-0,20 
л води на 1 кг сухої суміші, поступово засипаю-
чи суміш з мішка у ємність з чистою водою при 
одночасному механічному (при малих обертах) 
перемішуванні до утворення однорідної маси. 
Після п’ятихвилинної витримки розчинову су-
міш повторно перемішати. 
УВАГА!!! Чітко дотримуватись зазначеної кіль-
кості води для замішування, надлишок води 
спричинить розшарування розчинової суміші та 
втрату міцності готового покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготовану розчинову суміш вилити на осно-
ву і розподілити смугою 50-60 см за допомогою 
планки, жорсткого віника чи шпателя із зубця-
ми. Товщина шару визначається попередньо 
встановленими реперами. З метою видалення 
повітря обробити поверхню жорстким голчатим 
валиком з висотою голки не менше 50 мм. З’єд-
нання чергових виливок проводити не пізніше 
30 хвилин. На площах більше 20 м2, а також у вузь-
ких та довгих приміщеннях, слід встановити ком-
пенсаційні шви, а раніше виконані на основі шви 
перенести на отриману поверхню. Вилиту роз-
чинову суміш необхідно оберігати від швидкого 
та нерівномірного висихання. При влаштуванні 
теплих підлог забезпечити мінімальну товщи-
ну шару розчинової суміші над нагрівним еле-
ментом не менше 25 мм. При влаштуванні шару 
понад 30 мм замішати розчинову суміш, після 
чого додати крупний заповнювач, повторно пе-
ремішати. Викласти розчинову суміш з заповню-
вачем і розподілити за допомогою планки. Для 
зниження ризику появи тріщин рекомендовано 
на поверхню вкладати металеву сітку. Через 24 
години поверхня готова до сприйняття почат-
кових навантажень (проходження). Керамічну 
плитку можна викладати через 3 доби. Експлуа-
тацію теплої підлоги починати через 28 діб після 
влаштування  самовирівнювальної підлоги. 
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж че-
рез 30 хвилин 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 відріз-
нятися від наведених в таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат. 

Фасування: 25 кг
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 16 кг/м2 при товщині  шару 10 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,15-0,17 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 (повітряно-сухі умови), не менше 0,2 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 +5 ºС÷ +30 ºС

ФЕРОЗІТ 425
Стяжка легковирівнювальна армована волокном

ФЕРОЗІТ 425 — легковирівнювальна суха суміш на основі високоякісного цементу, напов-

нювачів та модифікаторів провідних європейських виробників для виконання стяжки з 

товщиною шару 10-80 мм, для вирівнювання поверхонь, накриття трубопроводів, розпо-

ділу навантажень на теплозвукоізоляційні шари та влаштування теплих підлог. Може ви-

користовуватися на похилих поверхнях. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013 та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути 
міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків 
фарб, мастил та ін. Поверхні з підвищеним во-
допоглинанням добре зволожити. При потребі 
укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення 
Ферозіт Грунт 1 чи силікатною грунтовкою Фе-
розіт Грунт 15.
Міцність основи повинна бути не нижче міцності 
влаштованого покриття.

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,15-0,17 
л води на 1кг сухої суміші (3,75–4,25 л води на мі-
шок 25 кг), поступово  засипаючи суміш з мішка 
у ємність з чистою водою при одночасному руч-
ному або механічному (при малих обертах) пере-
мішуванні до утворення однорідної маси. Після 
п’ятихвилинної витримки розчинову суміш пов-
торно перемішати. Чітко дотримуватись зазна-
ченої кількості води для замішування, надлишок 
води спричинить розшарування розчинової су-
міші та втрату міцності готового покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Розчинову суміш викладати рівномірно на осно-
ву на 0,5-1 см вище рівня встановлених маяків. 
Надлишок зібрати металевою рейкою рівномір-
ними хвилеподібними рухами вздовж маяків. На 
площах більше 20 м2, а також у вузьких та довгих 

10-80

для товщин 10-80 мм для теплих підлог може
використовуватись на 

похилих поверхнях

морозостійка екологічно чисталегка в роботі

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 су-
міш необхідно оберігати від швидкого та нерів-
номірного висихання. При влаштуванні теплих 
підлог забезпечити мінімальну товщину шару 
розчинової суміші над нагрівним елементом не 
менше 25 мм. Для зниження ризику появи трі-
щин рекомендовано на поверхню вкладати ме-
талеву сітку. В стяжки товщиною більше 40 мм 
для економії розчину та захисту від виникнення 
тріщин рекомендовано додавати крупний на-
повнювач (до 20 мм) в співвідношенні 1:1 до су-
хої суміші. Затирання поверхні дерев’яною або 
пластмасовою теркою можна проводити через 
12-24 год. Стяжка придатна до експлуатації че-
рез 7 діб. Експлуатацію теплої підлоги починати 
через 28 діб. Розчинову суміш використати не 
пізніше, ніж через 120 хв після приготування. Ро-
боти виконувати при температурі навколишньо-
го середовища, матеріалу та основи від +5°С до 
+30°С. Вказані рекомендації стосуються темпера-
тури навколишнього середовища +20°С та воло-
гості 60%. При інших умовах показники можуть 
відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

Фасування: 25 кг
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ФЕРОЗІТ 427
Самовирівнювальна суміш 2-80 мм

ФЕРОЗІТ 427 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі спеціального не-

органічного в’яжучого, наповнювачів та модифікаторів провідних європейських вироб-

ників для вирівнювання горизонтальних основ (товщина шару 2-80 мм) для отримання 

поверхонь під різноманітні покриття – плитку, лінолеум, паркет, ламінат, ковролін. Для 

внутрішніх робіт в приміщеннях з низькою дією вологи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до ви-
мог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 
та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути міцною, 
сухою (вологість не більше 0,5%), очищеною від 
пилу, бруду, залишків олійних чи емульсійних 
фарб, мастил та ін. Технологічні отвори та місця 
можливого витікання розчинової суміші ущіль-
нити. Основу, що інтенсивно поглинає воду, двічі 
обробити ґрунтовкою Ферозіт Грунт 1. 

ПРИГОТУВАННЯ
Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18-0,20 
л чистої води на 1 кг сухої суміші (4,5–5,0 л води 
на мішок 25 кг), поступово засипаючи суху суміш з 
мішка у ємність з чистою водою при одночасному 
механічному (при малих обертах) перемішуванні 
до утворення однорідної маси. Після п’ятихви-
линної витримки розчинову суміш повторно 
перемішати. Чітко дотримуватись зазначеної 
кількості води для замішування, надлишок води 
спричинить розшарування розчинової суміші та 
втрату міцності готового покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготовану розчинову суміш вилити на основу і 

розподілити по поверхні за допомогою правила, 
жорсткого віника чи шпателя. Для видалення по-
вітря обробити поверхню жорстким голчатим ва-
ликом. З’єднання чергових виливок проводити не 
пізніше 10 хвилин. При перервах в роботі більше 
20 хв інструменти очистити від розчинової суміші. 
На площах більше 20 м2, а також у вузьких та до-
вгих приміщеннях, слід виконати деформаційні 
шви, а раніше виконані на основі шви перенести 
на отриману поверхню. Вилиту суміш необхідно 
оберігати від швидкого та нерівномірного виси-
хання (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 тов-
щині – після висихання, але не раніше, ніж через 
7 діб. 
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С. Термін придатності розчинової суміші 
– не менше 25 хв.
Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та вологості 
60%. При інших умовах показники можуть відріз-
нятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою 
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обе-
рігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати 
попадання продукту до стічних вод, каналізації, 

водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимо-
гами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ
Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непош-
кодженій упаковці. Не допускати контакту мішків 
з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців від дати виготов-
лення.
При використанні даного продукту не за призна-
ченням чи у невідповідних умовах виробник не 
несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Витрати сухої суміші 1,7 кг/м2 при товщині  шару 1 мм
Витрати води для приготування розчинової суміші 0,18-0,20 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності, не менше 25 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі 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 0,5 мм/м
Температура виконання робіт +5 ºС÷ +30 ºС

2-80

для отримання
горизонтальних

поверхонь

для теплих підлог тріщиностійка екологічно чистадля товщин 2-80 мм

Фасування: 25 кг
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ЗАСТОСУВАННЯ
Сумішей для підлоги ФЕРОЗІТ

ПІДЛОГА
ЗАСТОСУВАННЯ

ФЕРОЗІТ  
405

ФЕРОЗІТ  
425

ФЕРОЗІТ  
427

ГРУПА ПР2 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 та ін. •• •

ВЛАСТИВОСТІ

Самовирівнювальна * *

Армована волокном *

Технологічний прохід, год 24 12 12

Міцність на стиск, МПа 20 20 15

Товщина, мм 2-80 10-80 2-80

Витрата, кг на 1 м2 при товщині шару 10 мм 16 16 17 

•• – рекомендовано • – може бути використано



Грунтовки         Гаряча лінія: 0 800  30 22 88  48

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1
Універсальна грунтовка глибокого проникнення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2
Універсальна грунтовка

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1 — універсальна грунтовка глибокого проникнення на основі акрилової 

дисперсії з ультрадрібними частинками, призначена для зміцнення слабких та поглинаю-

чих поверхонь (штукатурки, бетони, цегла, гіпсокартон) та покращення адгезії матеріалів 

до основи. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2 — універсальна грунтовка на основі акрилової дисперсії для обробки 

бетонних, цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів перед їх фарбуванням, 

шпаклюванням чи наклеюванням шпалер, для покращення адгезії, зменшення витрат 

оздоблювальних матеріалів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.                   
Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною 
від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків 
фарб, мастил та ін.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Грунтовку Ферозіт Грунт 1 нанести за допомогою 
щітки, пензля або валика тонким рівномірним 
шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням 
повторно обробити після всмоктування попе-

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.                   
Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною 
від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків 
фарб, мастил та ін.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Грунтовку Ферозіт Грунт 2 наносити за допомо-
гою щітки тонким рівномірним шаром. Основи з 
підвищеним водопоглинанням повторно оброби-
ти після висихання попереднього шару. Час ви-

реднього шару, але до його висихання. Час ви-
сихання 2-3 год при температурі навколишнього 
середовища +20°С та відносній вологості повітря 
60%. При інших умовах час висихання грунтовки 
може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С і відносній вологості повітря до 80%.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку 
попадання  в очі необхідно промити їх достат-
ньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не 
допускати попадання продукту до стічних вод, 

сихання 2-3 год при температурі навколишнього 
середовища +20°С та відносній вологості повітря 
60%. При інших умовах час висихання грунтовки 
може змінюватись. Роботи виконувати при тем-
пературі навколишнього середовища, матеріалу 
та основи від +5°С до +30°С і відносній вологості 
повітря до 80%.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку 
попадання  в очі необхідно промити їх достат-
ньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не 
допускати попадання продукту до стічних вод, 

каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
відповідно до діючих норм.

СКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, 
модифікуючі добавки. 

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при темпера-
турі від +5°С до +30°С. Захищати від замерзання та 
прямих сонячних променів. Гарантійний термін 
зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
відповідно до діючих норм.

СКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, 
модифікуючі добавки. 

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при темпера-
турі від +5°С до +30°С. Захищати від замерзання та 
прямих сонячних променів. Гарантійний термін 
зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

зміцнює основу готова до використання зменшує водопоглинання для внутрішніх і
зовнішніх робіт

не містить розчинників

покращує адгезію готова до використання зменшує водопоглинання для внутрішніх і
зовнішніх робіт

не містить розчинників

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л
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ФАЙНИЙ ГРУНТ 3 — універсальна грунтовка на основі акрилової дисперсії для обробки 

бетонних, цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів перед їх фарбуванням, 

шпаклюванням чи наклеюванням шпалер, для покращення адгезії, зменшення витрат 

оздоблювальних матеріалів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7 — протигрибковий засіб для профілактики та усунення плісеневих гриб-

ків, водоростей, лишайників, бактерій та дріжджів з штукатурки, кам’яних та бетонних по-

верхонь, дахів, покриття з фарб. При додаванні до штукатурних розчинів підвищується їх 

стійкість до дії мікроорганізмів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.                   
Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною 
від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків 
фарб, мастил та ін.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Грунтовку Файний Грунт 3 нанести за допомогою 
щітки тонким рівномірним шаром. Основи з під-
вищеним водопоглинанням повторно обробити 
після висихання попереднього шару. Час виси-
хання 2-3 год при температурі навколишнього 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поверхню, вражену мікроорганізмами, очистити 
і старанно промити водою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Протигрибковий засіб наносити на суху підгото-
вану основу за допомогою щітки тонким рівно-
мірним шаром. При наявності постійного підмо-
кання ефективність засобу може знижуватись. 
Час висихання 2-3 год при температурі навколиш-
нього середовища +20°С та відносній вологості 
повітря 60%. 
Роботи виконувати при температурі навколиш-

середовища +20°С та відносній вологості повітря 
60%. При інших умовах час висихання грунтовки 
може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С і відносній вологості повітря до 80%.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку 
попадання  в очі необхідно промити їх достат-
ньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не 
допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати 
відповідно до діючих норм.

нього середовища, матеріалу та основи від +8°С 
до +30°С і відносній вологості повітря до 80%.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Продукт містить біологічно активні сполуки. При 
виконанні робіт забезпечити вентиляцію примі-
щення. Роботи виконувати з використанням інди-
відуальних засобів захисту – окулярів, рукавиць, 
одягу. Під час роботи не курити, не приймати їжу. 
Після закінчення роботи вимити руки та обличчя 
водою з милом. Протягом 24 годин після нанесен-
ня засобу заборонено перебувати в приміщенні. 
Зберігати в місцях недоступних для дітей.

СКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, 
модифікуючі добавки. 

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при темпера-
турі від +5°С до +30°С. Захищати від замерзання та 
прямих сонячних променів. Гарантійний термін 
зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

 

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при темпера-
турі від +5°С до +30°С. Захищати від замерзання та 
прямих сонячних променів. Гарантійний термін 
зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

зміцнює основу готова до використаннязменшує водопоглинання для внутрішніх і
зовнішніх робіт

не містить розчинників

ефективний захист
проти грибків та

лишайників

зручний у використанні готовий до використання для внутрішніх і
зовнішніх робіт

ФАЙНИЙ ГРУНТ 3
Універсальний

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7
Засіб протигрибковий 

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

Фасування: 1 л, 5 л 
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ФЕРОЗІТ ГРУНТ 9 ДЕЛЬФІН
Гідрофобізуюча грунтовка-імпрегнат

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 15
Силікатна грунтовка 

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 9 ДЕЛЬФІН — проникаюча грунтовка зміцнюючої та гідрофобізуючої дії. 

Призначена для обробки та захисту мінеральних поверхонь: силікатна цегла, природний 

камінь, відкриті цегляні кладки, мінеральні штукатурки, пористий і легкий бетон, шви між 

плитками. Атмосферостійка, УФ –стійка, паропроникна, водовідштовхуюча, зміцнює по-

верхню, запобігає утворенню висолів та плям. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 15 — універсальна грунтовка на основі рідкого скла з органічними добав-

ками для обробки  бетонних основ, стяжок, цементних, цементно-вапняних, вапняних 

штукатурок. Володіє високими адгезією до основи, проникаючою здатністю, паропроник-

на. Особливо ефективна для закріплення основ перед нанесенням вапняних та силікат-

них матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-
212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, 
міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, cолей, 
залишків фарб, мастил та ін. Нові основи, виконані цементними 

сумішами, витримати не менше, ніж 28 діб.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ферозіт Грунт 9 Дельфін наносити за допомогою щітки тонким 
рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням пов-
торно обробити після всмоктування попереднього шару методом 
«мокре по мокрому». При грунтуванні не допускати утворення 
потьоків та утворення глянцевої плівки. Час висихання до початку 
експлуатації - 24 год при температурі навколишнього середовища 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до вимог  ДСТУ-Н Б В.2.6-
212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, 
міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків 
фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по нових вапняних та це-
ментних штукатурках вони мають бути витримані не менше 14 діб.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Грунтовку наносити за допомогою щітки рівномірним шаром, ре-
тельно втираючи її в основу. Час висихання покриття 2-3 год при 
температурі навколишнього середовища +20°С та відносній воло-
гості повітря 60%. При високій вологості та низькій температурі 
час висихання значно продовжується.  
Подальшій обробці поверхня може піддаватися не раніше, ніж 

+20°С та відносній вологості повітря 60 %.
При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватися. 
Загрунтовані поверхні оберігати від дії вологи не менше 24 годин.
Роботи виконувати при температурі навколишнього природного 
середовища, матеріалу та основи від +5°С до +30°С і відносній во-
логості повітря до 80%. При використанні Ферозіт Грунт 9 Дельфін 
можливе зростання інтенсивності кольору основи.
Не наносити під прямим сонячним промінням.
Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання  в очі 
необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до 
лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

через 12 год. Роботи виконувати при температурі навколишнього 
середовища, матеріалу та основи від +8°С до +30°С і відносній во-
логості повітря до 80%.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Містить рідке скло. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку 
попадання в очі негайно промити їх достатньою кількістю води і 
звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стіч-
них вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповід-
но до діючих норм.

СКЛАД
Рідке скло, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифі-
куючі добавки

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°С до 
+30°С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. 
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

для поглинаючих
мінеральних основ

водовідштовхуюча запобігає утворенню 
висолів

для внутрішніх і
зовнішніх робіт

зміцнює поверхню

екологічна зміцнює основу готова до використання для внутрішніх і
зовнішніх робіт

паропроникна

Фасування: 1 л, 5 л

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л

СКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, водна емульсія поліси-
локсану, вода та модифікуючі добавки. 

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°С до 
+30°С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. 
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.
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ОСНОВИ
Для нанесення грунтовок

ПОКРИТТЯ
Після нанесення грунтовок

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 
Грунтуваль-

на

Ферозіт 17 
Бетон-

контакт

ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРУНТОВКИ

Глибокого 
проникнен-

ня

Універсаль-
на

Універсаль-
на

Проти-
грибковий

Силікатна Гідро фобна Адгезійна 
фарба

Адгезійна 
фарба

ОСНОВА, НА ЯКУ
НАНОСИТЬСЯ ГРУНТОВКА

Бетон •• • • •• •• •• •• ••
Цементні та  
цементно-вапняні 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 •• •• •• •• •• ••
Цементно-волокнисті плити •• •• •• •• •• •
Керамічна цегла •• •• •• •• •• •
Шви між керамічними плитками ••
Армований шар системи утеплення •• •• •• ••
Витрата, л/1 м2 0,05-0,20 0,05-0,20 0,05-0,20 0,1-0,20 0,1-0,2 від 0,1 0,25-0,3 0,35-0,5

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 •• • • •• •• ••

•• – рекомендовано • – може бути використано

•• – рекомендовано • – може бути використано
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ФЕРОЗІТ 1
Шпаклівка фінішна акрилова

ФЕРОЗІТ 11
Фарба грунтувальна

ФЕРОЗІТ 1 — готова шпаклювальна маса на основі акрилової дисперсії, мінеральних на-

повнювачів та модифікуючих добавок, призначена для фінішного вирівнювання повер-

хонь стін та стелі (гіпсові, цементно-вапняні штукатурки та гіпсокартонні плити) перед 

фарбуванням усіма видами дисперсійних фарб всередині приміщень.

ФЕРОЗІТ 11 — фарба грунтувальна для підготовки основ з бетону, цементних та цемент-

но-вапняних штукатурок, гіпсу, гіпсокартонних листів. Ферозіт 11 покращує адгезію та 

перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Ви-

готовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color 

System та ін. Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до  
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. 
Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від 
пилу, бруду, жиру, залишків олійних та емульсійних 
фарб. Поверхні, що осипаються, видалити механіч-
но. Перед нанесенням шпаклівки поверхню обов’яз-
ково обробити грунтовкою глибокого проникненя 
Ферозіт Грунт 1.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Шпаклівку нанести на суху підготовану основу за 
допомогою нержавіючого шпателя тонким рівно-

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до вимог 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. 
Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від 
пилу, бруду, жиру, залишків фарб, грибків та солей. 
Поверхні, що осипаються, видалити механічно. Ос-
нови з підвищеним водопоглинанням обробити 
грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Фарбу грунтувальну Ферозіт 11 рівномірно нанести на 
підготовану основу за допомогою щітки, пензля чи ва-

мірним шаром товщиною до 1 мм. У випадку біль-
ших нерівностей поверхні провести повторне на-
несення Ферозіт 1 кількома шарами. Час висихання 
одного шару 3-4 години. Після повного висихання 
шпаклівки дрібні нерівності видалити за допомо-
гою шліфувального паперу чи сітки. Фарбування 
можна проводити не раніше, ніж через 24 години. 
Вказані рекомендації стосуються температури на-
вколишнього середовища +20°С та відносної во-
логості повітря 60%. За інших умов час висихання 
може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С до 
+30°С і відносній вологості повітря до 70%. Інстру-

лика. Рівномірність нанесення оцінювати за однорід-
ністю кольору покриття. Наносити штукатурку можна 
після висихання фарби, але не раніше, ніж через 12 
годин. Вказані рекомендації стосуються температури 
навколишнього середовища +20°С та відносної воло-
гості повітря 60%. При інших умовах час висихання 
фарби може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколишнього 
середовища, матеріалу та основи від +5°С до +30°С та 
відносній вологості повітря до 80%. При виконання 
робіт поверхню захищати від прямих сонячних проме-
нів, дощу, вітру та від’ємних температур. Для цього за-

мент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мі-
неральні наповнювачі та модифікуючі добавки. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку 
попадання  в очі необхідно промити їх достатньою 
кількістю води і звернутися до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналізації, 
водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до 
діючих норм.

вішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Ін-
струмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, 
кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі та 
модифікуючі добавки. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попа-
дання  в очі необхідно промити їх достатньою кількі-
стю води і звернутися до лікаря. Не допускати попа-
дання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. 
Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

еластична паропроникна тріщиностійка легко наноситься екологічно чистатонкошарова

зміцнює поверхню водостійка покращує формування 
фактури

полегшує нанесення 
штукатурки

екологічно чистазбільшує адгезію

Витрати: від 0,25 кг/м2
Фасування: 1,4 кг, 5 кг, 16 кг

Витрати: від 0,25 кг/м2
Фасування: 1,4 кг, 3 кг, 10 кг
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збільшує адгезію створює шорстку
поверхню

покращує зчеплення для укладання
«плитки по плитці»

тонована в рожевий колір 

Витрати: від 0,35 кг/м2
Фасування: 1,5 кг, 5 кг, 18 к

ФЕРОЗІТ 17 БЕТОНКОНТАКТ
Фарба адгезійна

ФЕРОЗІТ 17 БЕТОНКОНТАКТ — адгезійна фарба на основі акрилової дисперсії з кварцо-

вим наповнювачем для попередньої обробки гладких щільних основ (керамічної плитки, 

олійної фарби, бетону та ін.) перед нанесенням вирівнювальних штукатурок Ферозіт 220, 

Ферозіт 222, Ферозіт 250, Ферозіт 251, Ферозіт 252; для використання в якості адгезійного 

шару перед укладанням керамічної плитки по старій плитці з використанням клею для 

плитки Ферозіт 100, Ферозіт 101, Ферозіт 103. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, 
очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків фарб 
та мастил. Ділянки з низькою адгезією видалити 
механічно. Основи з підвищеним водопоглинан-
ням обробити грунтовкою глибокого проник-
нення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ
Ферозіт 17 Бетонконтакт випускається у вигляді 
фарби, готової до використання. Перед почат-
ком роботи вимішати вміст відра за допомогою 
дриля з насадкою при малих обертах до отри-
мання однорідної консистенції.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ферозіт 17 Бетонконтакт рівномірно нанести на 
підготовану основу за допомогою пензля, щітки 
чи валика. Рівномірність нанесення оцінювати 

за однорідністю кольору покриття. Наносити 
вирівнювальну штукатурку чи укладати плитку 
можна після висихання фарби, але не раніше, 
ніж через 24 години після нанесення Бетонкон-
такту. Вказані рекомендації стосуються темпе-
ратури навколишнього середовища +20°С та від-
носної вологості повітря 60%. При інших умовах 
час висихання фарби може змінюватись. 
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +5°С 
до +30°С та відносній вологості повітря до 80%. 
При виконання робіт поверхню захищати від 
прямих сонячних променів, дощу, вітру та від’єм-
них температур. Для цього завішувати ришту-
вання сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент 
вимити водою відразу після використання.

CКЛАД
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, 
кварцовий наповнювач, мінеральні наповнюва-
чі, пігменти та модифікуючі добавки. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випад-
ку попадання фарби в очі промити їх достат-
ньою кількістю води і звернутись до лікаря. Не 
допускати попадання продукту до стічних вод, 
каналізації і водоймищ. Утилізацію здійснювати 
згідно з вимогами чинних норм.

• Створює шорстку поверхню, надає хороші адгезійні всластивості гладким та щільним поверхням

• Покращує зчеплення матеріалів з погано поглинаючими поверхнями

• Тонована в рожевий колір для візуального виділення оброблених ділянок
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимо ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, 
сухою, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, 
солей, залишків фарб, мастил, однорідною за ко-
льором. При виконанні робіт по новій цементній 
штукатурці вона має бути витримана не менше 
28 діб, по гідрозахисному армованому шару – не 
менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здат-
ністю, з підвищеним водопоглинанням оброби-
ти грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт 
Грунт 1. Перед нанесенням декоративної шту-
катурки на попередньо підготовану поверхню 
обов’язково нанести грунтувальну фарбу Ферозіт 
11, забарвлену відповідно до основного кольору 
штукатурки. Нанесення штукатурки виконувати 
після висихання грунтувальної фарби, але не ра-
ніше, ніж через 12 год. 

ПРИГОТУВАННЯ 
Ферозіт 33 Mозаїка випускається в вигляді суміші, 
готової до використання. Перед застосуванням 
штукатурну масу перемішати при малих обертах з 
використанням дриля з насадкою до отримання 
однорідної маси. Для забезпечення рівномірнос-
ті кольору на однорідних поверхнях використову-
вати матеріали з одної виробничої партії, вказа-
ної на упаковці! При використанні штукатурки з 
різних партій вимішати їх в окремій ємності.

ВИТРАТИ
3,4-4,0 кг на 1 м2 при розмірі зерна 0,8-1,2 мм
4,5-5,0 кг на 1 м2 при розмірі зерна 1,0-1,6 мм

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ферозіт 33 Mозаїка нанести на основу за допомо-
гою терки з нержавіючої сталі. Нанесення про-
водити в одному напрямі без надмірних зусиль. 
Штукатурку не затирати. Товщина нанесеного 
шару повинна складати не менше 1,5 товщини зе-
рен заповнювача. На одній площині роботи слід 
проводити безперервно, дотримуючись правила 
нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнен-
ня різниці у відтінках та нерівномірного забарв-
лення на поверхнях, не розмежованих виступами, 
карнизами, кутами будівель та ін., використову-
вати масу з одної виробничої партії, вказаної на 
упаковці, та не доводити до пересихання країв 
нанесеної суміші. При необхідності перервати 
роботу, стики слід виконувати з використанням 
малярної стрічки. Не накладати на горизонтальні 
відкриті поверхні та поверхні, які капілярно під-
тягують 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 відсут-
ність дефектів – западин, виступів, залисин – ви-
конувати за допомогою профільного освітлення 
відразу після нанесення. При виявленні дефектів 
усунути їх негайно, до підсихання покриття. Без-
посередньо після нанесення штукатурка має мо-
лочно-голубий 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 після пов-
ного формування плівки (не раніше 7 діб від по-
чатку нанесення). При високій вологості та низь-
кій температурі час висихання та формування 
плівки значно продовжується.

В процесі накладання штукатурки та формування 
плівки температура навколишнього середовища, 
матеріалу та основи повинна бути в межах від 
+10°С до +30°С, а відносна вологість повітря не 
вище 80%.
Від початку виконання робіт і до висихання шту-
катурки поверхню оберігати від прямого соняч-
ного проміння, дощу, сильного вітру та від’ємних 
температур. Для цього завішувати риштування 
сіткою, плівкою чи фольгою.                  При тривалій 
дії вологи на штукатурку можливе легке помутнін-
ня плівки, яке після висихання зникає.
Інструмент вимити водою відразу після викори-
стання.

СКЛАД
Водна акрилова дисперсія, вода, забарвлена 
крихта та модифікуючі добавки. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Закриті приміщення після нанесення штукатурки 
необхідно провітрити до зникнення характерно-
го запаху. Уникати контакту зі шкірою та очима. У 
випадку попадання в очі промити їх достатньою 
кількістю води і звернутися до лікаря. Не допуска-
ти попадання продукту до стічних вод, каналіза-
ції, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з 
вимогами чинних норм.

ФЕРОЗІТ 33 МОЗАЇКА
Штукатурка декоративна акрилова «Мозаїка»

ФЕРОЗІТ 33 MОЗАЇКА — декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії, забарвленої 

крихти та модифікуючих добавок для отримання тонкошарового декоративного покриття 

при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень та назовні. Ефективна в примі-

щеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням (коридори, сходові клітки, офіси і т.п.).

ударостійка стійка до впливу води атмосферостійка стійка до
ультрафіолетових 

променів

стійка до стираннятріщиностійка

Фасування: 5 кг, 14 кг, 25 кг

ОБЕРІТЬ З 124 ГОТОВИХ
КОЛЬОРОВИХ РІШЕНЬ «МОЗАЇКИ»
від ФЕРОЗІТ, або СТВОРІТЬ СВОЮ

ЕКСКЛЮЗИВНУ МОЗАЇКУГЕНЕРАТОР МОЗАЇКИ
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С 013 С 019

С 015 С 020

С 016 С 023

С 017 С 024

С 018 С 025

ЗРАЗКИ МОЗАЇКИ
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С 026 T 054

С 032 T 111

С 033 T 112

С 034 T 113

С 035 T 114

ЗРАЗКИ МОЗАЇКИ



57  ferozit.ua        Готові композиції

С 036 T 132

С 037 T 133

С 038 T 134

T 155 T 157

T 131 T 136

ЗРАЗКИ МОЗАЇКИ
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T 137 T 144

T 138 T 156

T 139 T 146

T 140 T 153

T 142 T 154

ЗРАЗКИ МОЗАЇКИ
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паропроникна натуральний
антисептичний 

ефект

антиалергенна стійка до стирання екологічнаглибокоматова

ФЕРОЗІТ 37
Фарба ваняна

ФЕРОЗІТ 37 — фарба вапняна на основі мінеральних наповнювачів, гідратного вапна та 

функціональних добавок для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині 

приміщень. Придатна для використання на різноманітних мінеральних поверхнях: вапня-

ні, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні 

плити та ін. Володіє високими адгезією до основи, покривною здатністю, стійкістю до 

стирання та біологічних забруднень, забезпечує “дихання стін”. Найкращий ефект для до-

сягнення оптимального мікроклімату отримується при використанні сумісно з вапняними 

штукатурками Ферозіт 235, 240 та шпаклівками Ферозіт 340, Ферозіт 10 «Штук 3 Фініш».

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовку основи виконувати відповідно до 
вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-
23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, 
рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, 
залишків олійних та емульсійних фарб, мастил та 
ін. При виконанні робіт по вапняних та цемент-
них штукатурках вони мають бути витримані 
не менше 14 діб. Для грунтування основ вико-
ристовувати силікатну грунтовку Ферозіт Грунт 
15. Грунтування поверхонь, виконаних з Ферозіт 
340, Ферозіт 10 «Штук 3 Фініш», проводити Феро-
зіт 37 Вапняна фарба, розведеною водою до 20 %. 

ПРИГОТУВАННЯ
Перед застосуванням фарбу перемішати при 
малих обертах з використанням дриля з насад-
кою до отримання однорідної маси. Для забез-
печення рівномірності кольору на однорідних 
поверхнях використовувати матеріали з одної 
виробничої партії, вказаної на упаковці! При ви-
користанні фарби з різних партій вимішати її в 
окремій ємності. При необхідності для отриман-
ня робочої консистенції до фарби можна додати 
до 5% чистої води і ретельно перемішати. Кіль-
кість доданої води повинна бути однаковою для 
всіх упаковок.

ВИТРАТИ
7 кг - Від 185 г на 1 м2 поверхні, або до 38 м2 з упа-
ковки при одноразовому нанесенні.
14 кг - Від 185 г на 1 м2 поверхні, або до 76 м2 з 
упаковки при одноразовому нанесенні.
Витрати фарби залежать від поглинальної 
здатності та структури поверхні. Точні витрати 
визначаються шляхом пробного нанесення на 
об’єкті.

Фасування: 7 кг, 14 кг

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Фарбу наносити за допомогою валика, пензля 
чи фарборозпилювача. Наступні шари фарби 
можна наносити після висихання попереднього 
(через 4 - 6 годин). Для колерування використо-
вувати лугостійкі барвники. Перед початком 
роботи перевірити сумісність фарби і пігменту 
шляхом фарбування пробної ділянки та оцінки 
рівномірності забарвлення отриманої поверхні. 
Для досягнення бажаного декоративного ефекту 
достатньо дворазового фарбування. Інструмент 
вимити водою відразу після використання.
Час висихання покриття до початку експлуатації –  
24 год при температурі навколишнього середо-
вища +20°С та відносній  вологості повітря 60 %. 
При високій вологості та низькій температурі час 
висихання значно продовжується. Покриття на-
буває своїх властивостей після повного форму-
вання плівки (не раніше, ніж 7 діб від нанесення). 
Роботи виконувати при температурі навколиш-
нього середовища, матеріалу та основи від +8°С 
до +30°С і відносній вологості повітря до 70%. 
При фарбуванні не допускати протягів та над-
мірного нагрівання поверхні. Інструмент вимити 
водою відразу після використання.

CКЛАД
Гідратне вапно, водна дисперсія акрилового ко-
полімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігмен-
ти та модифікуючі добавки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Фарба містить гідратне вапно. При виконанні 
робіт уникати контакту зі шкірою та очима. У ви-
падку попадання фарби в очі негайно промити їх 
достатньою кількістю води і звернутися до ліка-
ря. Не допускати попадання продукту до стічних 
вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійсню-
вати відповідно до діючих норм.

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ ство рює здоровий мікроклімат у приміщенні, 
є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті “дихати”.
Матеріали комп лексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукату-
рення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вап-
няна фар ба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а 
й в інших регіонах нашої Батьківщини.
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КАРТА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ

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

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 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 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
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Назва пінопласту
Призначення

ФЕРОЗІТ
 15 

STANDART 
(EPS-S)

ФЕРОЗІТ 
25 EXTRA 
(EPS-30)

ФЕРОЗІТ 
25 LUX 

(EPS-40)

ФЕРОЗІТ 
25 SUPER 
(EPS-50)

ФЕРО-
ЗІТ 25 

PREMIUM 
(EPS-60)

ФЕРОЗІТ 
35 EXTRA 
(EPS-70)

ФЕРОЗІТ 
35 LUX 

(EPS-110)

ФЕРОЗІТ 
35 SUPER 
(EPS-120)

ФЕРО-
ЗІТ 35 

PREMIUM 
(EPS-150)

ФЕРОЗІТ 
50 ELIT 

(EPS-180)

ФЕРОЗІТ 
35 GRAFIT

FASAD
(EPS-80)

Утеплення фасадів 
методом «легкий-сухий».  
Тип «вентильовані» фа-
сади, «сайдинг» фасади.

• •• ••• •••

Утеплення фасадів 
методом 
«важкий-сухий».  
Тип «сандвіч» фасади.

• •• ••• •••

Утеплення фасадів 
м етодом  
«легкий-мокрий».  
Тип «декор» фасади.

• •• ••• •••

Утеплення фасадів  
методом 
«важкий-мокрий».  
Тип «камінь декор».

• •• ••• •••

Теплоізоляція фунда-
ментів. • •• •••  

Теплоізоляція цоколів, 
терас. • •• •••

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

• •• •••

Утеплення промислових 
підлог. • •• •••

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

• •• ••• •••

Теплоізоляція перекрит-
тя горищ (між дерев’яни-
ми балками).

• •• •••

Утеплення міжкімнатних 
перегородок  
і внутрішніх стін.

• •• •••

Утеплення скатних дахів 
(простір між кроквами). • •• •••

Утеплення плоских 
покрівель. • •• ••• •••

• – нормативний допуск • • – ефективний допуск • • • – рекомендований допуск

ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОПЛАСТУ
Будівельна та промислова теплоізоляція
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ФЕРОЗІТ  15  STANDART
Плити з експандованого полістиролу EPS-S

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 15 STANDART (EPS-S) 

рекомендовано застосовувати в системах, що не створюють 

механічного навантаження на утеплювач (витримує міцність 

на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 20 кПа, 

гранця міцності при згині, не менше 30 кПа). 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх кар-

касних конструкціях;
• термоізоляція у вентильованих та не венти-

льованих тришарових стінах;
• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і пе-

регородок;
• нижнє утеплення перекриттів з облицюван-

ням;
• термоізоляція легких каркасних перекриттів з 

облицюванням;
• термоізоляція простору між кроквами в похи-

лих дахах;
• використовується в меблевій промисловості 

(упакування) та при виробництві безкар-кас-
них меблів;

• використовується в машинобудуванні (уте-
плення автобусів, залізничних вагонів); інші 
звуко- та термоізоляції в системах, які не ство-
рюють механічних навантажень 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 15 STANDART EPS-S 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 15 STANDART EPS-S Стіна EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P2-BS30-CS(10)20-DS(N)5-DS(70,-)2-TR80 0,044 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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ФЕРОЗІТ  25  EXTRA
Плити з експандованого полістиролу EPS-30

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 EXTRA (EPS-30)  

рекомендовано застосовувати в системах, які створюють 

незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує 

міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 

30 кПа, границя міцності при згині не менше 45 кПа). 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фа-

садною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 
34:2008 класу А (підкласу А1) – з опорядженням 
тонкошаровою штукатуркою, класу Б – з опо-
рядженням цеглою; класу Г – з опорядженням 
прозорими елементами; 

• термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сай-
дингом, дошкою, профнастилом;

• термоізоляція у вентильованих та не вентильова-
них тришарових стінах;

• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних 
конструкціях;

• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і пере-
городок;

• термоізоляція легких каркасних перекриттів з 
облицюванням;

•  термоізоляція простору між кроквами в похилих 
дахах;

•  утеплення балконних лоджій;
•  використовується в меблевій промисловості (упа-

кування) та при виробництві безкаркасних ме-
блів;

•  використовується в машинобудуванні (утеплення 
автобусів, залізничних вагонів);

• інші звуко- та термоізоляції в системах, які створю-
ють незначні механічні навантаження на утеплю-
вач.

Назва плит Тип плит
7

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

ФЕРОЗІТ 25 EXTRA EPS-30 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 EXTRA EPS-30 Стіна, фасад EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS45-CS(10)30-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 0,042 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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ФЕРОЗІТ  25  LUX
Плити з експандованого полістиролу EPS-40

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 LUX (EPS-40)  

рекомендовано застосовувати в системах, які створюють 

незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує 

міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 

40 кПа, границя міцності при згині не менше 60 кПа). 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фа-

садною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 
34:2008 класу А (підкласу А1) – з опорядженням 
тонкошаровою штукатуркою; класу Б – з опо-
рядженням цеглою; класу Г – з опорядженням 
прозорими елементами; 

• термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сай-
дингом, дошкою, профнастилом;

• термоізоляція у вентильованих та не вентильова-
них тришарових стінах;

• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних 
конструкціях;

• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і пере-
городок;

• 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 (упа-

кування) та при виробництві безкаркасних меблів;
• використовується в машинобудуванні (утеплення 

автобусів, залізничних вагонів);
• інші звуко- та термоізоляції в системах, які створю-

ють незначні механічні навантаження на утеплю-
вач.

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 EPS-40 0,24 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,79 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 LUX EPS-40 Фасад EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS60-CS(10)40-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,041 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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ФЕРОЗІТ  25  SUPER
Плити з експандованого полістиролу EPS-50

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 SUPER (EPS-50) 

рекомендовано застосовувати в системах, які створюють 

незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує 

міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 

50 кПа, границя міцності при згині не менше 75 кПа).  

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фа-

садною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 
34:2008 класу А (підкласу А1) – з опорядженням 
тонкошаровою штукатуркою, класу Б – з опо-
рядженням цеглою; класу Г – з опорядженням 
прозорими елементами; термоізоляція зовніш-
ніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, 
профнастилом;

• термоізоляція у вентильованих та не венти-
льованих тришарових стінах;

• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх кар-
касних конструкціях;

• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і пе-
регородок;

• термоізоляція легких каркасних перекриттів 
з облицюванням; термоізоляція простору між 
кроквами в похилих дахах; утеплення балкон-
них лоджій;

• використовується в меблевій промисловості 
(упакування) та при виробництві безкар-касних 
меблів;

• використовується в машинобудуванні (уте-
плення автобусів, залізничних вагонів); інші 
звуко- та термоізоляції в системах, які ство-
рюють 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 SUPER EPS-50 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 SUPER EPS-50 Фасад EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,040 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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ФЕРОЗІТ  25  PREMIUM
Плити з експандованого полістиролу EPS-60

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM (EPS-60) 

рекомендовано застосовувати в системах, які створюють 

незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує 

міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 

60 кПа, границя міцності при згині не менше 95 кПа). 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фа-

садною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 
34:2008 класу Б – з опорядженням цеглою; кла-
су Г – з опорядженням прозорими елементами;

• термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням 
сайдингом, дошкою, профнастилом;

• термоізоляція у вентильованих та не венти-
льованих тришарових стінах;

• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх кар-
касних конструкціях;

• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і пе-
регородок;

• термоізоляція легких каркасних перекриттів з 
облицюванням;

• термоізоляція простору між кроквами в похи-
лих дахах;

• утеплення балконних лоджій;
• використовується в меблевій промисловості 

(упакування) та при виробництві безкар-кас-
них меблів;

• використовується в машинобудуванні (уте-
плення автобусів, залізничних вагонів);

• інші звуко- та термоізоляції в системах, де на 
утеплювач здійснюються середні механічні на-
вантаження

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 EPS-60 0,25 0,50 0,75 1,07 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM EPS-60 Фасад, дах PS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS95-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,039 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.



67  ferozit.ua        Полістирольні плити

ФЕРОЗІТ  35  EXTRA
Плити з експандованого полістиролу EPS-70

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 EXTRA (EPS-70)  

рекомендовано застосовувати в системах, де створюються 

вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витри-

мує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не мен-

ше 70 кПа, границя міцності при згині не менше 115 кПа), типо-

ві для дахів, підлог і підземних частин будинку.   

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• улаштування конструкцій зовнішніх стін з фа-

садною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 
34:2008 класу А (підкласу А1) – з опорядженням 
тонкошаровою штукатуркою, класу Б – з опо-
рядженням цеглою; класу Г – з опорядженням 
прозорими елементами; термоізоляція зовніш-
ніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, 
профнастилом;

• термоізоляція у вентильованих та не венти-
льованих тришарових стінах;

• термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх кар-
касних конструкціях;

• термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і пе-
регородок;

• термоізоляція легких каркасних перекриттів 
з облицюванням; термоізоляція простору між 
кроквами в похилих дахах; утеплення балкон-
них лоджій;

• використовується в меблевій промисловості 
(упакування) та при виробництві безкар-касних 
меблів;

• використовується в машинобудуванні (уте-
плення автобусів, залізничних вагонів); інші 
звуко- та термоізоляції в системах, які ство-
рюють 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 35 EXTRA EPS-70 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 EXTRA EPS-70 Підлога EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,038 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.



Полістирольні плити   Гаряча лінія: 0 800  30 22 88  68

ФЕРОЗІТ  35 LUX
Плити з експандованого полістиролу EPS-100

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 LUX (EPS-100) 

рекомендовано застосовувати в системах, де створюються 

вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витри-

мує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не мен-

ше 100кПа, границя міцності при згині не менше 150 кПа), ти-

пові для дахів, підлог і підземних частин будинку. 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

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

шовним методом; утеплення терас та стін ниж-
че рівня грунту з гідроізоляцією; теплоізоляція 
приміщень з високим рівнем вологості; може 
використовуватись у всіх типах та системах 
утеплення фасадів;

• термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркас-
них конструкцій;

• утеплення перекриттів;
• утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при ви-

готовленні стінових та дахових сандвіч-пане-
лей;

• всі інші види утеплення, де на утеплювач здій-
снюються вищі середніх механічні навантажен-
ня, типові для дахів, підлог і підземних 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 EPS-100 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 LUX EPS-100 Підлога, цоколь EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,037 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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ФЕРОЗІТ  35  SUPER
Плити з експандованого полістиролу EPS-120

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 SUPER (EPS-120)  

рекомендовано застосовувати в системах, де створюються 

вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витри-

мує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не мен-

ше 120 кПа, границя міцності при згині не менше 180 кПа), ти-

пові для дахів, підлог і підземних частин будинку. 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

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

шовним методом; утеплення терас та стін ниж-
че рівня грунту з гідроізоляцією; теплоізоляція 
приміщень з високим рівнем вологості;

• може використовуватись у всіх типах та систе-
мах утеплення фасадів;

• термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркас-
них конструкцій;

• утеплення перекриттів; утеплення плоских да-
хів;

• влаштування теплоізоляційного шару при ви-
готовленні стінових та дахових сандвіч-пане-
лей;

• всі інші види утеплення де на утеплювач здій-
снюються вищі середніх механічні навантажен-
ня, типові для дахів, підлог і підземних 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 SUPER EPS-120 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 EPS-120 Підлога, цоколь, 
фундамент EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS180-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,036 Г1

Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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ФЕРОЗІТ  35 PREMIUM
Плити з експандованого полістиролу EPS-150

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM (EPS-150) 

рекомендовано застосовувати в системах, де створюються 

вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (ви-

тримує 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. 

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• утеплення підлог та підлог га грунті, що зазна-

ють високих механічних навантажень;
• улаштування підлог з підігрівом;
• утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при ви-

готовленні стінових та дахових сандвіч-пане-
лей;

• термоізоляція фундаментних стін і цоколів без-
шовним методом;

• утеплення терас та стін нижче рівня грунту з 
гідроізоляцією;

• термоізоляція приміщень з високим рівнем 
вологості;

• всі інші види утеплення, де утеплювач прено-
сить високі механічні навантаження на типові 
для всіх типів та систем утеплення дахів, підлог 
(крім промислових) і підземних 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 PREMIUM EPS-150 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 Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM EPS-150 Паркінг EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS225-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,035 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах од-
нієї вертикальної захватки роботи здійснюються 
в такій технологічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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1. Огороджувальна конструкція (блок, цегла тощо). 
2. Мурувальна суміш (в залежності від виду стінових матеріалів) Ферозіт 140,  

Ферозіт 229, Ферозіт 230 або Ферозіт 231.
3. За потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню  

(штукатурка цементно-вапняна Ферозіт 220, Ферозіт 222, Ферозіт 227 або Ферозіт 229).
4. Грунтувальний шар (в залежності від поверхні та стану огороджувальної конструкції) 

Ферозіт Грунт 1, Ферозіт Грунт 2, Файний Грунт 3, Ферозіт Грунт 7, Ферозіт Грунт 15 
або Ферозіт 17 Бетонконтакт. 

5. Цокольний профіль.
6. Клей для кріплення теплоізоляції Ферозіт 109 або Ферозіт 110.
7. Плити теплоізоляційні пінополістирольні.
8. Пластиковий дюбель.
9. Кутовий профіль
10. Суміш армуюча для теплоізоляції Ферозіт 110 або Ферозіт 111.
11. Лугостійка сітка.
12. Грунтувальна фарба Ферозіт 11.
13. Штукатурки мінеральні декоративні Ферозіт 200/201(ШУБА), Ферозіт 212/213(КОРОЇД), 

Ферозіт 203 (МОДЕЛЮЮЧА) та декоративні штукатурки ТМ FEROMAL.
14. Фарби фасадні TM FEROMAL (SILOXAN FASSADENFARBE, FASSADENFARBE COLOR, 

FASSADENFARBE, SILICON FASSADENFARBE, STRUKTURFARBE).
15. Штукатурки декоративні Ферозіт 33 МОЗАЇКА.

Схема теплоізоляції ТМ «Ферозіт» з
пінополістирольним утеплювачем 

1
2

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3 4

1. Огороджувальна конструкція (блок, цегла тощо). 
2. Мурувальна суміш (в залежності від виду стінових матеріалів) Ферозіт 140,  

Ферозіт 229, Ферозіт 230 або Ферозіт 231.
3. За потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню  

(штукатурка цементно-вапняна Ферозіт 220, Ферозіт 222, Ферозіт 227 або Ферозіт 229).
4. Грунтувальний шар (в залежності від поверхні та стану огороджувальної конструкції) 

Ферозіт Грунт 1, Ферозіт Грунт 2, Файний Грунт 3, Ферозіт Грунт 7, Ферозіт Грунт 15 
або Ферозіт 17 Бетонконтакт. 

5. Цокольний профіль.
6. Клей для кріплення теплоізоляції Ферозіт 109 або Ферозіт 110.
7. Плити теплоізоляційні мінераловатні.
8. Пластиковий дюбель.
9. Кутовий профіль
10. Суміш армуюча для теплоізоляції Ферозіт 110 або Ферозіт 111.
11. Лугостійка сітка.
12. Грунтувальна фарба Ферозіт 11.
13. Штукатурки мінеральні декоративні Ферозіт 200/201(ШУБА), Ферозіт 212/213(КОРОЇД),  

Ферозіт 203 (МОДЕЛЮЮЧА) та декоративні штукатурки ТМ FEROMAL.
14. Фарби фасадні TM FEROMAL (SILOXAN FASSADENFARBE, FASSADENFARBE COLOR, 

FASSADENFARBE, SILICON FASSADENFARBE, STRUKTURFARBE).
15. Штукатурки декоративні Ферозіт 33 “Мозаїка”.

Схема теплоізоляції ТМ «Ферозіт» з
мінераловатним утеплювачем 

1
2

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3 4

1. Огороджувальна конструкція (блок, цегла тощо). 
2. Мурувальна суміш (в залежності від виду стінових матеріалів) Ферозіт 140, Ферозіт 230  

або Ферозіт 231.
3. За потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню штука-

турка цементно-вапняна Ферозіт 220 або Ферозіт 222).
4. Грунтувальний шар (в залежності від поверхні та стану огороджувальної конструкції) 

Ферозіт Грунт 1, Ферозіт Грунт 2, Файний Грунт 3, Ферозіт Грунт 7, Ферозіт Грунт 15 
або Ферозіт 17 Бетонконтакт. 

5. Цокольний профіль.
6. Клей для закріплення плит з ніздрюватого бетону Ферозіт 119.
7. Плити теплоізоляційні з ніздрюватого бетону.
8. Пластиковий дюбель.
9. Кутовий профіль
10. Клей для армування плит з ніздрюватого бетону Ферозіт 119.
11. Лугостійка сітка.
12. Грунтувальна фарба Ферозіт 11.
13. Штукатурки мінеральні декоративні Ферозіт 200/201(ШУБА), Ферозіт 212/213(КОРОЇД),  

Ферозіт 203 (МОДЕЛЮЮЧА) та декоративні штукатурки ТМ FEROMAL.
14. Фарби фасадні TM FEROMAL (SILOXAN FASSADENFARBE, FASSADENFARBE COLOR, 

FASSADENFARBE, SILICON FASSADENFARBE, STRUKTURFARBE).
15. Штукатурки декоративні Ферозіт 33 “Мозаїка”.

Схема теплоізоляції ТМ «Ферозіт» з
легкого утеплювача з ніздрюватого бетону

1
2

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3 4

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
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ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD
Плити з експандованого полістиролу EPS-80

ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD 

рекомендуємо застосовувати в системах, де створюються вищі 

середніх механічні навантаження на утеплювач, (витримує 

міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформації, не менше 

80 кПа, границя міцності при згині, не менше 125 кПа), типові 

для дахів, підлог, і підземних частин будинку

міцність екологічна 
безпека

пожежо стійкість простота  
монтажу

економія волого стійкість біологічна  
стійкість

звуко ізоляціятеплоізоляція

РЕКОМЕНДОВАНО              
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
• утеплення підлог та підлог га грунті, що зазна-

ють високих механічних навантажень;
• улаштування підлог з підігрівом;
• утеплення плоских дахів;
• влаштування теплоізоляційного шару при ви-

готовленні стінових та дахових сандвіч-пане-
лей;

• термоізоляція фундаментних стін і цоколів без-
шовним методом;

• утеплення терас та стін нижче рівня грунту з 
гідроізоляцією;

• термоізоляція приміщень з високим рівнем 
вологості;

• всі інші види утеплення, де утеплювач прено-
сить високі механічні навантаження на типові 
для всіх типів та систем утеплення дахів, підлог 
(крім промислових) і підземних частин будинку.

• влаштування конструкцій зовнішніх стін з фасад- 
ною теплоізоляцією згідно ДСТУ Б.В.2.6-34-2008  
класу А, класу Б, класу Г. 

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 GRAFIT 
FASAD EPS-80 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,80 3,20 3,45 3,85 4,10 4,50 4,80 5,15 5,40 5,80 6,10 6,45

Назва плит Тип плит
Застосування  
(теплоізоляція 

будівель)
Код виробу Теплопровід-

ність Вт/м·К

Група Горючості

Євроклас

ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT 
FASAD EPS-80 Фасад, підлога, 

фундамент EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,031 Г1
Е

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи починається з огляду і визна-
чення її несучої здатності і міцності (визнача-
ється проектом). Підготовку основи виконувати 
відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рів-
ною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, 
мастил та ін

ПРИГОТУВАННЯ
Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні 
на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні 
бути усунені (збиванням напливів розчину молот-
ком, шліфуванням).
Поверхню основи необхідно загрунтувати. По-
верхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтува-
ти два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює 
її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконуєть-
ся від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах 
однієї вертикальної захватки. Поверхню стіни по-
трібно затінити, використовуючи захисні сітки по 
риштуванню. Роботи здійснюються в такій техно-
логічній послідовності:
– кріплення цокольного профілю;
– нанесення клейового розчину на поверхню уте-
плювача;
– приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
– механічне закріплення утеплювача до стіни дю-
белями;
– нанесення армуючого шару на поверхню при-
клеєних плит;
– нанесення адгезійного шару;
– нанесення декоративно-захисного шару;
– фарбування поверхні.
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Зовнішній вигляд Вид дюбеля Призначення Матеріал огороджувальної 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 анкерування 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 анкерування 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 мінераловат
них та піно
полісти рольних 
плит

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

50 140

70 160

80 170

100 190

150 240

ЗАСТОСУВАННЯ  ДЮБЕЛІВ
В  системах  утеплення  ФЕРОЗІТ

Дюбелі з металевим стержнем повинні мати антикорозійне покриття стержня, стійке до впливів від застосованих матеріалів збірної системи, та термо-
ізоляцію головки стержня для уникнення утворення містка холоду та точки роси в місці її контакту із зовнішнім шаром системи. Мінімальне заглилення 
анкера в основу – 60-90мм.
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КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВСЕ ДЛЯ
РЕМОНТУ,
ОЗДОБЛЕННЯ ТА
БУДІВНИЦТВА !

fe
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a

2020

Головний офіс
та виробництво:

Регіональні філії
ТОВ «Ферозіт»:

Безкоштовна телефонна гаряча лінія
0-800-30-22-88*

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

м. Київ
вул. Будіндустрії, 7
Тел./факс: (067) 612-97-39

(050) 311-82-99
e-mail: kyiv@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. Вінниця
вул. Максима Шимка, 38
Тел./факс: (0432) 50-70-12

(095) 268-08-54
e-mail: vinnytsya@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. Житомир
вул. Малинська, 4
Тел./факс: (0412) 41-74-16

(050) 430-61-70
e-mail: zhytomyr@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. Івано-Франківськ
вул. Максимовича, 14
Тел./факс: (050) 370-22-36

(050) 434-13-43
e-mail: iv_frankivsk@ferozit.com.ua

м. Луцьк
вул. Електроапаратна, 3
Тел./факс:  (0332) 28-15-75

(095) 260-02-77
e-mail: volyn@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. Одеса
Тел.: (050) 391-60-11

(093) 479-83-49
e-mail: odesa@ferozit.com.ua

м. Чернівці
1-й провулок Заводський, 25
Тел./факс: (0372) 54-98-68

(050) 370-95-72
e-mail: chernivtsi@ferozit.com.ua

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

Виробництво
з 1993 року


