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7.5. Нові будівельні матеріали і технології

Проїжджаючи по вулицях наших міст, помічаєш, що майже кожен будинок 
набуває нового, сучасного вигляду. Кожен хазяїн намагається зробити свій буди
нок особливим, не схожим на інші. І в цьому йому дуже допомагає величезна 
кількість нових будівельних матеріалів.

Наші вітчизняні виробники намагаються бути схожими на західних, робля
чи якісні й екологічно безпечні будматеріали. Іноземні ж виробники, орієнтую
чись на нашу економіку, роблять для нас недорогі, але такі ж якісні матеріали.

Зайшовши в будь-який магазин будівельних матеріалів, “непосвячений” 
може просто розгубитися від великої кількості матеріалів.

7.5.1. Будівельні суміші

Асортимент сухих будівельних сумішей міняється дуже динамічно. Вироб
ники цих продуктів постійно розробляють усе нові й нові матеріали, що відріз
няються від своїх попередників більш широкими можливостями і високою якіс
тю, уніфікованістю, надійністю. Одним з лідерів у цьому процесі є і вітчизняна 
компанія „Хенкель Баутехнік (Україна)”, що практично щороку пропонує обнов
лений асортимент своєї продукції.

Деякі, найбільш цікаві, новинки від компанії “Хенкель Баутехнік (Україна)”, 
що з’явилися зовсім недавно, гідні більш уважного розгляду.

Нове для кладки. Для кладочних робіт не дуже давно з’явилася суміш 
Сеrеsіt СТ 21. Даний матеріал характеризує досить широка сфера застосування. 
Він призначений для тонкошарової кладки зовнішніх і внутрішніх стін з легкого 
бетону і силікатних блоків. Цей склад можна наносити на поверхню стін товщи
ною швів від 1 до 5 мм, що дозволяє зменшити термічний опір стіни на 20-30 %. 
Крім того, Сеrеsіt СТ 21 успішно використовують для наклейки блоків теплоізо
ляції на бетонні і цегельні основи, а також він ідеально підходить для шпаклю
вання поверхонь пористих блоків усередині будинків. 

Матеріал Сеrеsіt СТ 21 відрізняють високі фізико-механічні характеристи
ки. У першу чергу слід зазначити досить високу (більш 0,5 МПа) адгезію до ос
нови, що забезпечує монолітність і високу міцність конструкцій, що будуються. 
Крім того, Сеrеsіt СТ 21 запобігає утворенню „мостів холоду”, сприяє зменшен
ню тепловтрат через конструкції, що огороджують. Також його основними якос
тями є добра водостійкість і морозостійкість, міцність на стиск, що складає біль
ше 8 МПа через 28 діб. Оскільки ця суміш має тривалий час схоплювання, його 
можна використовувати протягом 4 годин.

Перед застосуванням суміші Сеrеsіt СТ 21 варто враховувати усі вимоги до 
основи, на яку його наносять, у противному разі кладочний розчин не виявить 
належною мірою усіх своїх властивостей і якостей. Перед нанесенням Сеrеsіt СТ 
21 поверхня повинна бути сухою, міцною, без тріщин і відшарувань. Самі ж бло
ки перед укладанням необхідно очистити від пилу, бруду й інших речовин, що 
можуть перешкоджати адгезії Сеrеsіt СТ 21 до основи, а також варто видалити 
пухкі місця.

Перед використанням суміші Сеrеsіt СТ 21 необхідно розчинити в чистій 
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воді кімнатної температури (+15 °С – +25 °С) з розрахунку 0,28-0,3 л на 1 кг і 
перемішати за допомогою низькообертового дриля до одержання однорідної, без 
грудок, маси. Після цього суміш Сеrеsіt СТ 21 необхідно укласти на поверхні, 
що стикуються, чи на основи блоків, на які їх згодом наклеюють, і розрівняти 
зубцюватим шпателем. При цьому варто пам’ятати, що величина зубців зале
жить від правильності форми і точності розмірів блоків і може змінюватися від 4 
до 10 мм. Самі ж блоки встановлюють на розподілену розчинну суміш, а їхнє 
положення можна коректувати за допомогою гумового молотка протягом 3 хв. 
після укладання.

При використанні Сеrеsіt СТ 21 необхідно враховувати ряд факторів. На
самперед варто згадати те, що роботи необхідно виконувати в сухих умовах при 
температурі основи від +5 °С до +30 °С. Крім цього, при роботі з сумішшю 
Сеrеsіt СТ 21 необхідно звернути особливу увагу на те, що він містить цемент і 
при взаємодії з водою дає лужну реакцію. Тому при застосуванні Сеrеsіt СТ 21 
варто берегти очі і шкіру. 

Новинки, що самовирівнюються. Для вирівнювання підлоги компанією 
„Хенкель Баутехнік (Україна)” був розроблений високоміцний матеріал, що са
мовирівнюється, – Сеrеsіt СN 76. Він являє собою полімерцементний склад для 
вирівнювання покриттів підлоги шаром від 4 до 50 мм на бетонних основах, у 
тому числі розташованих під кутом. Він може застосовуватися для вирівнюван
ня покриттів підлоги, що експлуатуються в умовах з підвищеною вимогою до 
стирання. Суміш Сеrеsіt СN 76 рекомендують застосовувати, у першу чергу, в 
промислових приміщеннях, у яких можуть бути гаражі, майстерні, виробничі 
цехи й ін. Особливістю суміші Сеrеsіt СN 76 є те, що її можна застосовувати зов
ні будинків, а приготувати в двох консистенціях: рідкій і пластичній. Рідка роз
чинна суміш вільно розтікається і призначена для створення гладких поверхонь, 
а пластична дозволяє формувати ухили і схили.

Матеріал, що самовирівнюється, Сеrеsіt СN 76 має високі міцнісні характе
ристики. Наприклад, міцність на стиск цього матеріалу через 24 години складає 
18 Н/мм2, а через 28 діб – 40 Н/мм2, міцність на вигин через 1 добу – більше 
3,5 Н/мм2, а через 28 діб – 8 Н/мм2. Адгезія Сеrеsіt СN 76 також досить велика –
вона складає 1,2 МПа.

Застосування даного матеріалу вимагає підготовленої поверхні. Бетонні 
основи повинні бути очищеними від пилу, бруду, масляних, бітумних та інших 
плям, що знижують адгезію. Тріщини в основі варто розшити, заґрунтувати ґру
нтовкою Сеrеsіt СN 17 і закрити розчинною сумішшю Сеrеsіt СN 76. Після цього 
всю поверхню необхідно покрити шаром ґрунтовки Сеrеsіt СN 17. Вже через 6 
годин основа готова для нанесення розчинної суміші. Перед ґрунтуванням гладкі 
поверхні варто обробити так, щоб одержати шорсткувату поверхню.

Вирівнювання підлоги матеріалом Сеrеsіt СN 76 може бути виконано шара
ми різної товщини, і кожен варіант має свої особливості.

При вирівнюванні покриттів підлоги товщиною шару від 4 до 50 мм суху 
суміш необхідно розчинити в чистій воді з температурою 20-25 °С із розрахунку 
3,5 л води на 25 кг сухої суміші для одержання пластичної консистенції або 4,5 л 
води на 25 кг сухої суміші для одержання текучої консистенції. Після цього вар
то ретельно перемішати отриманий розчин до утворення однорідної, без грудок, 
маси за допомогою мішалки чи низькообертового дриля з насадкою. Суху суміш 
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необхідно додавати у воду поступово, по мірі перемішування. Після цього роз
чинну суміш витримують 3 хвилини, а потім знову перемішують. Застосовувати 
суміш можна тільки протягом 20 хвилин з моменту готування. Уже готову суміш 
необхідно вилити на основу і розподілити по поверхні за допомогою гумової 
мірної планки, зубцюватого шпателя чи інших інструментів. При виконанні ро
біт на великих площах для видалення пухирців повітря на розчинній суміші не
обхідно провести деаерацію, застосувавши твердий голчастий валик. Для подачі 
розчинної суміші можна застосувати поршневий чи шнековий насос. При перер
вах у роботі, що складають більше 20 хвилин, інструменти й устаткування варто 
промити водою й очистити від суміші, тому що затверділий розчин можна вида
лити тільки механічним шляхом.

При проведенні робіт із сумішшю Сеrеsіt СN 76 варто враховувати, що над
лишкова кількість води спричиняє впровадження повітря при розчиненні, а та
кож знижує міцність покриття і може призвести до його розшарування. Крім 
того, у випадку застосування Сеrеsіt СN 76 як покриття підлоги в приміщеннях з 
агресивним середовищем основу необхідно захистити спеціальними сумішами в 
залежності від виду і рівня агресивного середовища, наприклад, фарбою Сеrеsіt 
СF 34.

“Шпаклівки-новинки”. Серед нових матеріалів для обробки будівельних 
конструкцій, розроблених компанією „Хенкель Баутехнік (Україна)”, найбільш 
цікавими для професіоналів є гіпсова шпаклівка Сеrеsіt СТ 126 і цементна 
Сеrеsіt СТ 225.

Гіпсова шпаклівка Сеrеsіt СТ 126 призначена для підготування стін і стель 
під обробку всередині приміщень. На відміну від гіпсової шпаклівки цементну 
Сеrеsіt СТ 225 можна застосовувати для обробки як усередині, так і зовні примі
щення. При цьому товщина шару обох шпаклівок може досягати 3 мм. 

Цементна фасадна фінішна шпаклівка Сеrеsіt СТ 225 призначена для підгото
вки бетонних, цегельних, цементно-піщаних, цементно-вапняних основ під оброб
ку. Гіпсову шпаклівку Сеrеsіt СТ 126 також можна наносити практично на всі ці 
поверхні, а крім того, і на гіпсову основу. Шпаклювальна суміш Сеrеsіt СТ 225 
ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок і інших дефектів на поверхні ос
нов глибиною до 3 мм, шпаклівку Сеrеsіt СТ 126 можна використовувати для за
повнення невеликих тріщин і раковин глибиною до 5 мм. Після висихання Сеrеsіt 
СТ 126 на обробленій поверхні її можна зафарбовувати або оклеювати шпалерою.

Сфера застосування гіпсової шпаклівки має ряд обмежень. Цей матеріал, 
наприклад, не рекомендують застосовувати для ремонту підлог, а також у примі
щеннях з підвищеною вологістю. Крім того, для заповнення великих тріщин, 
отворів, кріплення електропроводки, шпаклювання глибоких швів, підготовки 
основ під облицювання доцільно застосовувати матеріали Сеrеsіt СТ 29 або 
Сеrеsіt СХ 5. Шпаклівки відрізняє гарна адгезія практично до будь-яких мінера
льних основ. Шпаклівка Сеrеsіt СТ 225 водостійка, морозостійка, а також зручна 
в застосуванні. Гіпсова шпаклівка дуже пластична, завдяки чому її легко наноси
ти на поверхню конструкції. Крім того, дана шпаклівка мілкодисперсна і має 
тиксотропні властивості.

Перед роботою з даними шпаклівками необхідно підготувати основу. Перед 
нанесенням шпаклівок основа повинна бути очищена від пилу, напливів, масля
них плям, інших речовин, всі існуючі нерівності і неміцні ділянки поверхні вар
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то видалити. Необхідно також звернути увагу на те, що перед роботою з гіпсо
вою шпаклівкою на поверхнях із значними нерівностями потрібно попереднє 
вирівнювання сумішшю Сеrеsіt СТ 29 за 24 години до початку робіт із шпаклів
кою Сеrеsіt СТ 126 за кілька нанесень. Перед роботою як із цементною, так і 
гіпсовою шпаклівкою поверхні з елементами біологічної корозії необхідно обро
бити спеціальними матеріалами Сеrеsіt СТ 99 або ліквідувати механічним шля
хом. Основи з високою вбираючою здатністю (комірковий бетон, легка структу
рна цегла й інші поверхні такого типу) вимагають зволоження, а гладкі основи –
обробки наждаковим папером до одержання шорсткуватої поверхні.

Готування розчинної суміші полягає в розчиненні сухої суміші в чистій воді 
кімнатної температури з розрахунку 0,35-0,37 л для Сеrеsіt СТ 225 і 0,34-0,35 л 
для Сеrеsіt СТ 126 на 1 кг сухої суміші. Після цього все необхідно ретельно пере
мішати до одержання однорідної, без грудок, маси за допомогою мішалки чи 
низькообертового дриля з насадкою. Потім розчинна суміш вимагає витримуван
ня протягом 5 хвилин і знову перемішування. Цементну шпаклювальну суміш 
необхідно використовувати протягом 1 години, а гіпсову – 30 хв. Дані шпаклівки 
можна наносити за допомогою нержавіючого шпателя чи тертки, інших інструме
нтів. Розчинні шпаклювальні суміші варто наносити на поверхню перпендикуляр
ними смугами. Максимальна товщина одного шару не повинна перевищувати 3 мм.
Після остаточного висихання поверхні при необхідності можна зробити шліфу
вання. При нормальних кліматичних умовах (температура +20 °С і відносна воло
гість 60 %) і хорошої вентиляції до шліфування, фарбування, обклеювання шпале
рами, нанесення декоративних покрить можна приступити через 4 години (для 
гіпсової шпаклівки) або через 72 години (для цементної шпаклівки).

При роботі з цементною шпаклівкою Сеrеsіt СТ 225 необхідно пам’ятати, 
що ця суміш містить арміруючі волокна, а домогтися рівномірного розподілу 
волокон у розчинній суміші при розчиненні великої кількості можна тільки за 
допомогою низькообертового дриля з насадкою.

Дефекти, що утворилися на поверхні після нанесення гіпсової суміші 
Сеrеsіt СТ 126, можна виправити після її висихання, обробляючи поверхню дріб
нозернистим наждаковим папером чи вольфрамовою сіткою, заповнюючи дрібні 
дефекти Сеrеsіt СТ 126.

Роботи із застосуванням шпаклівок варто виконувати при температурі ос
нови від +5 °С до +30 °С. Крім того, необхідно пам’ятати, що шпаклювальна 
суміш Сеrеsіt СТ 225 містить цемент і вапно, тому при роботі з ними необхідно 
берегти очі й шкіру.

7.5.2. Клей і затірка

Сьогодні багато операторів ринку клейових матеріалів і сумішей для затір
ки намагаються просуватися по шляху найменшого опору, пропонуючи спожи
вачу тільки універсальну продукцію. Але якими б гарними і якісними не були 
універсальний клей чи затірка, у споживача завжди повинна бути альтернатива у 
вигляді широкого вибору спеціальних продуктів, призначених для конкретної 
сфери застосування. Цільовий підхід до розвитку асортименту – один з найваж
ливіших принципів, що сповідає й реалізує на практиці провідний оператор віт

Розділ 7. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій414

чизняного ринку сухих будівельних сумішей – компанія “Хенкель Баутехнік 
(Україна)”. Широка гама продуктів, що випускається компанією під торговою 
маркою Сеrеsіt, добре відома фахівцям і користується заслуженою популярніс
тю. Однак, з огляду на високий рівень оновлюваності асортименту (до 30 % що
річно), розглянемо найбільш актуальні позиції.

Клейові матеріали. Клеї марки Сеrеsіt володіють істотними перевагами: 
висока адгезія, зручність і простота застосування, стійкість до сповзання з пове
рхні, атмосферних впливів, у тому числі морозо- і водостійкість.

У залежності від виду основи й типу плитки клейові суміші можна розділи
ти на такі групи:

 для облицювання бетонних, цегельних, цементно-піщаних і цементно-
вапняних поверхонь плиткою з водопоглиненням більше 3 % (до них 
відносять Сеrеsіt СМ11.СМ 14);

 для облицювання бетонних, цегельних, цементно-піщаних, цементно-
вапняних поверхонь плитами з мармуру й інших світлих порід природ
ного каменю (Сеrеsіt СМ 15);

 для облицювання поверхонь із підвищеною щільністю (бетон, азбошифер, 
силікатна цегла й ін.) керамічною й кам’яною плиткою (Сеrеsіt СМ 16);

 для облицювання поверхонь із підвищеною щільністю (у тому числі під
даних деформаціям) усіма видами плиток із природного каменю, скла, 
щільного бетону, литого каменю і т.п., крім мармурових (Сеrеsіt СМ 17, 
СМ 117).

У залежності від стійкості до механічних впливів і умов експлуатації клеї 
Сеrеsіt поділяють:

 для роботи у звичайних умовах експлуатації і при звичайних механічних 
впливах (наприклад Сеrеsіt СМ 11, СМ 14);

 для облицювання основ, підданих постійним атмосферним впливам, –
тераси, балкони, покрівлі (Сеrеsіt СМ 17, СМ 117).

Рішення для звичайних основ. Для кухні і ванної кімнати дуже ефектив
ний клей Сеrеsіt СМ 11. Цей клей призначений для облицювання бетонних, цеге
льних, цементно-піщаних чи цементно-вапняних поверхонь плиткою з кераміки 
чи штучного каменю з водопоглиненням більше 3 % і розміром не більш 30x30 
см. Даний клей застосовують на міцних недеформованих основах на стінах і під
логах у житлово-господарському і промисловому будівництві. Його можна вико
ристовувати як усередині, так і зовні будинків. Адгезія цього клею до бетонних 
основ складає не менше 0,8 Н/мм2, опір до сповзання – менше 0,1 мм, відкритий 
час – більше 20 хвилин.

Швидкотвердіючі суміші. Суміш Сеrеsіt СМ 14 являє собою швидкотвер
діючий клей для облицювання бетонних, цегельних, цементно-піщаних, цемент
но-вапняних поверхонь плиткою з кераміки і штучного каменю розміром не 
більш 30х30 см. Сеrеsіt СМ 14 застосовують на міцних недеформованих основах 
на стінах і підлогах у житлово-господарському і промисловому будівництві. За
вдяки швидкому набору міцності ця клейова суміш особливо зручна для приско
реного облицювання. Вона практично незамінна при виконанні облицювальних 
робіт у коридорах, переходах та інших приміщеннях, тому що технологічне пе
ресування по покладеному облицюванню й розшивка швів можливі вже через 3 
години. Адгезія даного клею до бетонних основ складає не менше 0,8 Н/мм2, 
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опір до сповзання – менше 0,1 мм, відкритий час – 10-15 хвилин.
Варіант під мармур. Як відомо, мармур має аморфну структуру. Тому при 

застосуванні клею на його поверхні можуть з’явитися сірі прожилки, що зіпсу
ють зовнішній вигляд. Для попередження цього „Хенкель Баутехнік (Україна)” 
спеціально розробив клейову суміш Сеrеsіt СМ 15, що призначена для облицю
вання бетонних, цегельних, цементно-піщаних чи цементно-вапняних поверхонь 
плитами з мармуру й інших світлих порід природного каменю. Цей клейовий 
матеріал застосовують на міцних недеформованих основах на стінах і підлогах у 
житлово-господарському й промисловому будівництві. Завдяки швидкому міц
ному склеюванню даний матеріал особливо зручний для прискореного облицю
вання. Він ефективний при виконанні облицювальних робіт у коридорах, перехо
дах й інших приміщеннях. При облицюванні основ, що деформуються, у суміш 
Сеrеsіt СМ 15 потрібно додавати емульсію Сеrеsіt СС 83. Адгезія такого клею до 
бетонних основ складає не менше 0,8 Н/мм2, опір до сповзання – менше 0,1 мм, 
відкритий час – близько 15 хвилин.

Клей для складних робіт. Клей „Профі” Сеrеsіt СМ 16 має більш тривалий 
відкритий час (30 хвилин), призначений для облицювання поверхонь з підвище
ною щільністю (бетон, азбошифер, силікатна цегла й інші) керамічною й кам’я
ною плиткою розміром не більш ніж 40x40 см. Такий клейовий матеріал рекоме
ндують застосовувати для укладання мозаїчних покрить і облицювання констру
кцій профільним каменем, наклейки мінеральних пінополістирольних плит при
утепленні будинків, а також при наклейці декоративних плит із пінополістиролу, 
поліуретану, керамічного профільного каменю, що імітує цеглу. При облицю
ванні основ, що деформуються, необхідно використовувати Сеrеsіt СМ 16 із до
бавкою емульсії Сеrеsіt СС 83. Адгезія такого клею до бетонних основ складає 
не менше 0,9 Н/мм2, опір до сповзання – менше 0,1 мм.

Для важких умов експлуатації „Хенкель Баутехнік (Україна)” пропонує 
два універсальних клеї: Сеrеsіt СМ 17 і Сеrеsіt СМ 117, що призначені для вико
ристання в дуже жорстких умовах експлуатації. Клеї Сеrеsіt СМ 17 і Сеrеsіt СМ 
117 використовують для облицювання як недеформованих, так і деформованих 
поверхонь (СМ 17) із підвищеною щільністю (бетон, природний камінь, азбоши
фер та ін.) усіма плитками з природного каменю, скла, щільного бетону, крім 
мармурових. Ці клейові суміші ефективні при облицюванні поверхонь без вида
лення старої плитки (плитка до плитки), при облицюванні основ, підданих пос
тійним атмосферним впливам (тераси, балкон, експлуатовані покрівлі), а також 
при приклеюванні термоізоляційних плит для утеплення конструкцій, що огоро
джують. Дані клеї можна застосовувати для облицювання підлог, що обігріва
ються, басейнів, резервуарів, їх використовують для приклеювання декоратив
них плит пінополістиролу, поліуретану, керамічного каменю, що імітує цеглу. 
Клеї Сеrеsіt СМ 17 і Сеrеsіt СМ 117 можна застосовувати при виконанні лицюва
льних робіт керамічною плиткою (водопоглинання більше 3 %) на менш щіль
них основах, таких як цегельні, цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсові й 
інші. Адгезія клею Сеrеsіt СМ 17 до бетонних основ складає не менше 1,3 Н/мм2, 
Сеrеsіt СМ 117 – не менше 1,1 Н/мм2, опір до сповзання – менше 0,1 мм, відкри
тий час для Сеrеsіt СМ 17 – близько 15 хвилин, для Сеrеsіt СМ 117 – близько 20 
хвилин.

Укладення плитки. Основи, на які укладається плитка, повинні бути міц

Розділ 7. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій416

ними і сухими, а також попередньо очищеними від перешкоджаючих адгезії ре
човин: жирів, олії, мастики, лаків, фарби. Варто згладити великі нерівності пове
рхні вертикальних основ і видалити неміцний шар. Горизонтальні основи з вели
кими нерівностями необхідно за 24 години до початку робіт вирівняти матеріа
лами Сеrеsіt SN 72, Сеrеsіt СN 33.

На штукатурку, цементні підлоги (витримані більше 28 днів) і бетон 
(витриманий не менше 3 місяців) після попереднього очищення поверхні можна 
клеїти керамічну плитку без обробки основи. Зовні будинків і у вологих примі
щеннях для кріплення плиток застосовується комбінований метод: розчин, що 
клеїть, наноситься на основу товщиною, яка дорівнює розмірам зубця тертки, і 
на плитку товщиною до 1 мм, покриваючи рівномірно всю поверхню.

Основи з доброю вбираючою здатністю (ангідритові поверхні, деревно-
стружкові плити товщиною більше 21 мм, комірковий бетон, гіпсова штукатур
ка). Необхідно попередньо заґрунтувати глибоко проникаючою ґрунтовкою 
Сеrеsіt СТ 17. Поверхні, покриті вододисперсійними фарбами з гарною адгезією 
до основи, керамічне облицювання, імпрегніровані гіпсові і гіпсокартонні панелі 
не вимагають попередньої ґрунтовки.

Роботи з застосуванням клею Сеrеsіt СN варто виконувати при температурі 
основи від +5 °С до +30 °С. Суху суміш Сеrеsіt необхідно змішати з чистою холо
дною водою температурою 15-20 °С і інтенсивно перемішати низькообертовим
дрилем із насадкою чи мішалкою до одержання однорідної, без грудок, маси. Ви
тримати розчин 5 хвилин, після чого знову перемішати. Приготовлений розчин 
тонким шаром за допомогою лопатки, шпателя чи тертки потрібно нанести на 
поверхню, що облицьовується, і вирівняти зубцюватою терткою чи шпателем. 
Після цього треба укласти плитки на нанесений розчин і пригорнути (плитку по
передньо не замочувати). Зубці шпателя повинні мати квадратну форму.

Не рекомендується укладати плитки в стик без шва, ширина шва між плитка
ми не повинна бути менше 2 мм. Протягом 10-25 хвилин після укладання плиток 
на основі можна коригувати їхнє положення. При нормальних умовах плитку не
обхідно укласти не пізніше 15-25 хвилин після нанесення розчину на основу. У 
літній період при виконанні робіт зовні будинків час укладання скорочується.

У стандартних умовах розшивку варто робити по закінченні 3 годин. Для 
цих цілей застосовують матеріали групи Сеrеsіt СЕ. Незасохлі залишки розчину 
можна видалити за допомогою води.

Затірки для швів. “Хенкель Баутехнік (Україна)” поставляє широку гаму 
різноманітних затіркових сумішей для швів, що відрізняються стійкістю до агре
сивних середовищ, тріщиностійкістю, пластичністю і швидким висиханням. 

У залежності від ширини шва між лицювальними плитками використову
ють затірки:

 Сеrеsіt СЕ 31, СЕ 32, СЕ 33 – для швів 2-5 мм;
 Сеrеsіt СЕ 34, СЕ 35, СЕ 36 – для швів від 4 до 15 мм;
 Сеrеsіt СЕ 37 – для швів 2-15 мм;
 Сеrеsіt СЕ 42 – для швів шириною від 1 до 8 мм між мармуровими лицю

вальними плитками;
 Сеrеsіt СЕ 44 – для швів шириною від 2 до 12 мм;
 Сеrеsіt СЕ 47, СЕ 48 – для швів 2-8 мм.
У залежності від механічних впливів і умов експлуатації затірки для швів 
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можуть підрозділятися на такі групи: для звичайних умов – Сеrеsіt СЕ 31, 32 і 
т.д.; хімічно стійкі – Сеrеsіt СЕ 47, СЕ 48. 

Біла затірка Сеrеsіt СЕ 31, сіра Сеrеsіt СЕ 32 і кольорові Сеrеsіt СЕ 33 (18 
кольорів) призначені для заповнення швів шириною від 2 до 5 мм між лицюваль
ними плитками з кераміки, каменю і скла, покладеними на міцні основи, що не 
деформуються, і ті, що  експлуатуються в звичайному середовищі.

Для заповнення швів шириною 4-15 мм між лицювальними плитками з ке
раміки, каменю і скла, покладеними на міцні недеформовані основи й експлуато
вані у звичайному середовищі, призначені затірки: біла Сеrеsіt СЕ 34, сіра Сеrеsіt 
СЕ 35 і кольорові Сеrеsіt СЕ 36 (9 кольорів).

Сіру еластичну затірку Сеrеsіt СЕ 37 застосовують для заповнення швів 
шириною від 2 до 15 мм між лицювальними плитками з кераміки, каменю й 
скла, покладеними на міцні основи, а також для заповнення швів лицювальних 
плиток на підлогах, що підігріваються, балконах, терасах та інших конструкціях, 
підданих деформаціям.

Сеrеsіt СЕ 42 являє собою швидкотвердіючу суміш для затірки швів шири
ною від 1 до 8 мм між мармуровими лицювальними плитками. Цей затірковий 
матеріал можна використовувати для заповнення швів між керамічною, цемент
ною і скляною плиткою. Його застосовують на основах, які не деформуються, 
всередині й зовні будинків.

Сеrеsіt СЕ 44 являє собою двокомпонентну епоксидно-цементну суміш для 
затирання швів шириною від 2 до 12 мм між лицювальними плитками, її можна 
використовувати для заповнення швів між плитками з дуже міцною й гладкою 
поверхнею (скло, глазуровані поверхні). Таку затірку можна застосовувати при 
облицюванні стін і підлог, підданих хімічним впливам, – лабораторії, колектори 
для очищення стічних вод, ванни, басейни, у тому числі з підвищеною концент
рацією солі, у приміщеннях по виробництву напоїв. Також даний матеріал вико
ристовують для затірки швів облицювань балконів і терас.

Сеrеsіt СЕ 47 і Сеrеsіt СЕ 48 являють собою епоксидні мастики для заповнен
ня швів між лицювальними плитками, експлуатованими в агресивному середови
щі (м’ясокомбінати, молочні заводи, лабораторії й ін.) шириною від 2 до 8 мм.

Перед виконанням робіт із затірковими сумішами шви повинні бути очище
ні від пилу, бруду, клею й інших речовин, що здатні зменшити адгезію розчину 
до торців плитки й основи. Глибина міжплитних швів повинна бути однаковою. 
Шви на основах із підвищеним вологовбиранням варто зволожити. Роботу із 
затирання швів можна починати тільки після закінчення терміну висихання роз
чинної суміші, на яку покладена плитка.

При проведенні робіт із затиранням швів суху суміш потрібно розчинити чис
тою водою (0,3-0,33 л води для СЕ 31, СЕ 32, СЕ 33; 0,18 л для СЕ 34, СЕ 35, СЕ 
36; 0,2 л для СЕ 37; 0,26 л для СЕ 42 на 1 кг суміші) та інтенсивно перемішати до 
одержання однорідної маси. При цьому потрібно пам’ятати, що надлишок води 
погіршує властивості затіркових сумішей. Витримавши розчинну суміш 3 хвилини, 
її треба знову перемішати. Використання такої суміші можливе протягом 1 години. 
При виконанні робіт затіркову суміш за допомогою гумового шпателя чи тертки 
наносять на облицювання і рівномірно розподіляють по всій її поверхні, одночасно 
вдавлюючи у шви. Надлишок затіркового матеріалу потрібно зібрати з поверхні і 
знову використовувати для заповнення швів. При нормальних атмосферних умо
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вах (температура +20 °С й відносна вологість повітря 60 %) через 5-10 хвилин роз
шиту поверхню облицювання можна промити вологою губкою. Висохлий наліт 
легко можна видалити сухою м’якою ганчіркою через 24 години для СЕ 31, СЕ 32, 
СЕ 33, СЕ 34, СЕ 35, СЕ 36, через 6 годин для СЕ 37, через 3 години для СЕ 42.

Затірки Сеrеsіt СЕ 44, СЕ 47, СЕ 48 складаються з двох компонентів: напов
нювача (компонент А) і затвердителя (компонент У). Перед проведенням робіт 
такими затірковими сумішами компонент У необхідно ввести в компонент А й 
інтенсивно перемішати низькообертовим дрилем з насадкою чи мішалкою до 
одержання однорідної маси.

Робочу суміш СЕ 44 необхідно використовувати протягом 45 хвилин, СЕ 47, 
СЕ 48 – 90 хвилин. При застосуванні СЕ 44 у нормальних кліматичних умовах екс
плуатація облицювань можлива через 1 добу, а через 28 годин можна досягти стій
кості до хімічного впливу. Якщо використовують СЕ 47 чи СЕ 48, то очищення 
облицювань необхідно починати не раніше ніж через 3 години після нанесення, але 
не пізніше ніж через 6 годин. Для спрощення процесу очищення у воду можна до
дати 10 % спирту. При нормальних атмосферних умовах експлуатація облицювань 
в агресивному середовищі можлива після повної полімеризації мастики (7 діб).

7.5.3. Декоративні фарби і штукатурки

Колірне рішення кожного інтер’єра – явище строго індивідуальне: активізує 
нашу увагу, керує нашими думками, почуттями і навіть вчинками.

Люди використовують фарби, щоб захистити створений ними навколишній 
світ і зробити його ще прекраснішим. У залежності від призначення того чи іншого 
приміщення кольори можуть викликати пожвавлення чи заспокоєння, сприяти кон
центрації уваги і підвищенню працездатності чи допомагати розслабленню і зніма
ти втому. Продумана колірна гама матеріалів, використовуваних для обробки, дає 
важливу візуальну інформацію, позитивно впливає на освітленість, підкреслює при
міщення і прекрасну загальну стильову спрямованість простору. За допомогою тієї 
чи іншої відтінкової гами можна дещо збільшити чи зменшити первісний обсяг, а 
різнобарвне сегментне фарбування дає можливість розмежувати одну простору 
кімнату на окремі зони, і у кожної з’являються свої нові функціональні властивості.

У цьому зв’язку величезною популярністю останнім часом користуються 
високоякісні декоративні покриття. Кількість різноманітних варіантів фарбування 
стін і стель з використанням таких покриттів лімітує тільки фантазія конкретного 
виконавця робіт. Спеціальні декоративні системи, інструменти і технологія нане
сення можуть додати звичайній нудній стіні цікавий малюнок, рельєф та інші ефе
кти. Крім того, структурне фарбування незамінне в тих випадках, коли необхідно 
сховати дрібні нерівності поверхні чи дефекти попереднього покриття.

Ринок пропонує українському споживачу широкий вибір сучасних декора
тивних штукатурок, структурних фарб і систем кольорових чіпсів західних виро
бників, що дозволяють одержати на стіні чи стелі покриття, які імітують кольо
ром і фактурою мармур, граніт, текстиль, деревину, оксамит і т.д.

Alpha Decor – декоративна багатобарвна фарба (20 кольорів), призначена 
для внутрішньої обробки стін, акрилова дисперсія, що створює при нанесенні 
ефект різнобарвного піску. Матеріал можна наносити на будь-яку підготовлену 
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поверхню. Готове покриття має матову поверхню, відрізняється водонепроник
ністю, високою стійкістю до ударів і подряпин, миючих засобів, тому Alpha De-
cor використовують в офісах, готелях, школах, лікарнях, житлових приміщен
нях. Щільність матеріалу – 1,07 кг/дм3. Перед застосуванням у матеріал необхід
но додати 10 % води і перемішати, для нанесення варто використовувати або 
стандартний розпилювач, або з низьким тиском, витрата при цьому складає 0,25 
л/м2. Час висихання при нормальних умовах (температура 20 °С, вологість 65 %) 
складає приблизно 30 хв., повного висихання – 24 години, час стабілізації – 7 
діб. Alpha Decor упакована в банки по 5 л. Вартість 1 л матеріалу – 83,6 грн., 
вартість 1 м2 готового покриття – 20,9 грн.

Alpha Flek – декоративна багатобарвна (16 основних і 10 додаткових ко
льорів) дисперсія на основі акрилу, що створює ефект текстилю, для внутріш
ньої обробки стін в офісах, готелях, будинках відпочинку, школах, житлових 
приміщеннях. Готове покриття має матову поверхню, водонепроникне, стійке до 
нетривалого впливу слабоконцентрованого мильного розчину, але не витримує 
дії органічних розчинників – бензину, уайт-спіриту, спирту і т.д. Alpha Flek має 
щільність 1,13 кг/дм3. Матеріал наносять на будь-яку підготовлену поверхню 
розпилювачем при температурі від 12 до 30 °С, витрата складає 0,29 л/м2. Час 
утворення плівки при нормальних умовах – приблизно 4 год., час висихання – 16 
год., час стабілізації – 7 діб. Alpha Flek упакована в банки по 5 л. Ціна 1 л матері
алу – 64,35 грн., 1 м2 готового покриття – 18,65 грн. 

Alpha Tura – декоративна багатобарвна (51 колір) акрилова дисперсія, при
значена для нанесення на стіни внутрішніх приміщень. Готове покриття має
ефект „під граніт”, відрізняється високою стійкістю до механічних навантажень 
(8000 циклів на стирання), миючих засобів. Матеріал використовують для обро
бок будь-яких приміщень. Alpha Tura має щільність 1,05 кг/дм3, має гарну адге
зію до мінеральних основ, її можна розводити водою. Наносять матеріал розпи
лювачем при температурі не нижче 12 °С, витрата – 0,25 л/м2. Час висихання при 
нормальних умовах – 3-6 год. Alpha Tura упакована в банки по 5 л. Ціна 1 л ма
теріалу – 53,9 грн., 1 м2 готового покриття – 13,48 грн.

Elegance – матеріал на основі акрилової дисперсії і сполучного рослинного 
походження, що складається з бази Elegance білого кольору, використовується як 
перший шар для створення рельєфу і прозорого, перламутрового і напівпрозорого 
кольорового (6 кольорів) фінішного покриття Elegance. Дозволяє створювати різ
номанітні гладкі і рельєфні декоративні ефекти, що імітують „флорентійську шту
катурку, „марсельський віск” та ін.

Наносять матеріал валиком з довгим чи коротким ворсом, шпателем, губ
кою, щіткою. Ціна 1 м2 готового покриття – від 17 до 30 грн.

Stucco Antico – декоративний пастоподібний матеріал на основі акрилових 
дисперсій, рослинних сполучних добавок і наповнювачів, що складається з двох 
компонентів – Fondo per Stucco Antico і власне Stucco Antico. Stucco Antico до
зволяє одержати ефект „венеціанської” і античної штукатурок, а також ефект 
Encausto. Матеріал має білий базовий колір, а також 7 основних кольорів, які 
можна змішувати між собою. Stucco Antico наносять на різні основи шпателем. 
На готове покриття наноситься віск Fini-turre per Stucco Antico, що додає блиск і 
водовідштовхувальні властивості. Час висихання при температурі 20 °С вологос
ті 65 % – 2 год. Ціна 1 м2 готового покриття – 31-35 грн.
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7.5.4. Сучасні види і технології будівельного кріплення

Якість і терміни будівництва багато в чому залежать від технологій і елеме
нтів кріплення. Будівельне кріплення – різні шурупи (універсальні, самосверд
лювальні, саморізи), анкерна техніка, дюбелі, кріплення для вікон, дверей, санте
хнічні кріплення, кріплення для електроустаткування, а також метричні гвинти, 
гайки, шайби і т.д. – повинні забезпечувати не тільки високу міцність кріплення 
конструктивних елементів і устаткування, але і сприяти підвищенню продуктив
ності будівельних робіт.

Лідируюче положення на ринку кріплення в даний час належить європейсь
ким фірмам-виробникам металовиробів. В Україні широко представлена продук
ція фірм „Fischer”, „Wurd”, „АВС” (Німеччина), „Mungo”, „Воssаrd”, 
„SFS” (Швейцарія), „Нilti” (Ліхтенштейн), „Bralo” (Іспанія), „Etanco” (Франція), 
польських і чеських підприємств („Metalvis”, „Technos”, „Koelner”, „Marcopol”, 
„Wkret-met”). Зрозуміло, пропонують і низькоякісне кріплення, що виготовля
ється в Туреччині і Тайвані.

Вітчизняне будівельне кріплення представлене дуже скромно, асортимент 
їх незначний. Однак слід зазначити, що в даний час в Україні почато виробницт
во деяких типів пластикових дюбелів, йде підготовка до випуску анкерів.

Орієнтація споживачів на закордонне кріплення пояснюється дуже просто: 
імпортне кріплення має більш високу якість, технологічніше, його асортимент 
значно ширше, при роботі з ним інструмент не виходить з ладу. При цьому зов
нішній вигляд, розфасовка й упакування вітчизняного кріплення також значно 
поступаються імпортному. Крім того, впровадження нових технологій у практи
ку будівництва (наприклад, гіпсокартонних систем) закономірно вимагає і нових 
видів кріплення, виробництво яких в Україні ще не налагоджено.

Дюбелі. У сучасних будівельних технологіях для кріплення широко засто
совують пластикові і металеві дюбелі. Для виготовлення пластикових дюбелів 
використовують поліпропілен чи поліамід (нейлон). Металеві дюбелі роблять зі 
сталі або латуні. Піонером розробок у цій сфері кріплення є фірма 
„Fischer” (Німеччина), що почала розробку і виробництво дюбелів у 60-ті роки 
XX сторіччя. Дюбелі застосовують як самостійно, так і разом із шурупами, гвин
тами, гаками і кільцями.

Універсальний дюбель із пластику використовують при кріпленні під малі 
навантаження. Для кріплення в пустотілій цеглі й у матеріалах з низькою несу
чою здатністю застосовують пластикові дюбелі спеціальної форми, що забезпе
чує їхнє надійне закріплення в базовому матеріалі. На думку фахівців, дюбелі з 
твердого і жорсткого поліпропілену доцільно застосовувати для кріплення все
редині приміщень, а дюбелі з більш м’якого й еластичного нейлону – для зовні
шніх кріплень.

Для кріплення твердих і м’яких ізоляційних матеріалів товщиною від 30 до 
120 мм застосовують пластикові дюбелі з голівкою у вигляді парасольки (по 
іншій термінології – тарілчасті дюбелі). Для їхнього виготовлення використову
ють метал, нейлон і скловолокно.

Дюбелі для гіпсокартону виготовляють з металу чи пластику. Металеві дю
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белі мають великий крок різьблення, а пластмасові – спеціальну форму для на
дійного закріплення конструкцій, деталей у гіпсокартоні.

Для монтажу гіпсокартонних систем застосовують також металеві дюбелі 
спеціальної форми „Моlly” з кільцем, гаком чи гайкою. Для швидкого монтажу 
використовують дюбелі з ударним шурупом (по іншій термінології – які швид
комонтуються), у яких шуруп не вкручують, а забивають ударом молотка. Для 
швидкої зборки будівельних лісів застосовують спеціальний дюбель для будіве
льних лісів з кільцем.

Металеві дюбелі виготовляють зі сталі чи латуні, вони застосовуються для 
кріплення під велике (високе) навантаження. Дюбелі будівельні виготовляють із 
пластику.

В Україні даний вид кріплення представлений, в основному, дюбелями за
кордонного виробництва (ФРН, Італія, Польща). Імпортні дюбелі різного приз
начення реалізують на українському ринку фірми „АВИС”, „ВІСТ”, „Солди і 
До”, „Таурус-2000”, „ФБМ” та ін.

Універсальні шурупи. Ці шурупи застосовують у всіх видах будівельних 
матеріалів (бетоні, цеглі, дереві, ДВП, ДСП) у комбінації з пластиковими дюбе
лями для кріплення дверних і віконних блоків, опалубки, повітроводів, пласти
ків, кабелів та ін. Універсальні шурупи виготовляють з різними типами голівок: 
потайної, напівкруглої, циліндричної, шестигранної, із хрестоподібним шлицем 
(за європейською термінологією – ”Pozidrive”), із внутрішнім зіркоподібним ше
стигранником („Torx”), з поверхневою обробкою (цинк жовтий чи чорний) і без 
неї. Для додання міцності універсальні шурупи цементують.

На українському ринку в основному представлені універсальні шурупи ви
робництва Німеччини і Тайваню. 

Самосвердлювальні шурупи, гвинти. Самосвердлювальні шурупи призна
чені для кріплення металу, металочерепиці, профнастилу до дерев’яних конструк
цій, металу і профнастилу. Наконечник цього шурупа виготовлений у вигляді све
рдла. Основні показники самосвердлувальних шурупів: максимальна глибина све
рдління, мінімальна товщина матеріалу, що закріплюється. Наприклад, для деяких
самосвердлювальних шурупів „Hilti” максимальна глибина свердління металу 
може скласти від 3 до 12 мм, а мінімальна товщина матеріалу, що закріплюється, 
– від 1 до 12 мм. Самосвердлювальні шурупи для кріплення металу до дерева на 
відміну від самосвердлювальних шурупів для кріплення до металу мають більш 
широкий (у 1,5 раза) крок різьблення і короткий свердел. У свою чергу самосверд
лювальні шурупи для металу мають більш високий ступінь загартовування.

Самосвердлювальні гвинти для ПВХ випускають з метричним різьбленням 
з дрібним кроком. Самосвердлювальні шурупи для гіпсокартону мають специфі
чну форму свердла і великий крок різьблення. Ці шурупи можуть бути з потай
ною, круглою, шестигранною голівкою. Для захисту від корозії поверхня виробу 
може бути оцинкована. Голівки самосвердлювальних шурупів для металочере
пиці пофарбовані. Ці шурупи випускають як із шайбою, що ущільнює, яка виго
товляється з гуми чи неопрену, так і без неї. Шурупи із шайбою використовують 
для кріплення зовні, а без шайби, що ущільнює, – усередині приміщень. Прокла
дка перешкоджає проникненню вологи всередину металу і тим самим виключає
його корозію, а також не допускає прогину металочерепиці, металопрофілю.

На українському ринку представлений різноманітний асортимент самосвер
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длювальних шурупів європейського (Німеччина, Польща, Ліхтенштейн) і тай
ванського виробництва. Реалізують дану продукцію фірми „АВИС”, „ВІСТ”, 
„Солди і До”, „ФБМ”, „Hilti Україна” і інші.

7.5.5. Підвісні стелі

Натяжні стельові конструкції вже давно перестали бути новинкою на украї
нському ринку, однак і сьогодні інтерес до них з боку споживачів не зменшуєть
ся. Унікальне сполучення різноманітних декоративних властивостей і широких 
функціональних можливостей відкривають нові перспективи у використанні цих 
матеріалів, дозволяючи максимально ефективно втілювати в життя найсміливіші 
дизайнерські ідеї.

Секрети технології і якості. Яким же чином за допомогою плівки товщи
ною 0,1-0,3 мм досягається рівна і гладка стельова поверхня? Весь „фокус” поля
гає в якості спеціального ПВХ полотнини і способах його монтажу на стелі. Ці
льнокроєну полотнину натягають на раніше встановлений профільний каркас. 
Існують дві основні системи кріплення натяжних стель – гарпунна і прищепна.

Немаловажним достоїнством якісних натяжних стель є і чиста технологія 
їхнього монтажу. Роботи з установки такої стелі не супроводжуються горами 
сміття і пилу, а сам монтажний процес проходить дуже оперативно і легко.

Установку натяжної стелі можна планувати як на ранній стадії проектування 
нового будівництва, так і при реконструкції вже давно обжитого приміщення. 
Натяжна стеля – матеріал не з дешевих, але усі витрати на його покупку й устано
вку згодом цілком окупаються. Естетична привабливість стельової поверхні, дов
говічність, високі міцнісні характеристики і мінімальний відхід – усе це важливі 
складові невгасаючої популярності красивих і практичних натяжних конструкцій.

Основні переваги підвісних стель. Підвісні стельові системи мають цілий 
ряд незаперечних достоїнств перед традиційними стелями.

По-перше, вони дозволяють зробити схованими, але при цьому доступними 
різні інженерні комунікації (електричні і комунікаційні кабелі, вентиляційне 
устаткування й ін.).

По-друге, у таку конструкцію легко вбудовуються будь-які освітлювальні 
прилади модульного чи точкового типу, а підвісну систему можна використову
вати і для монтажу на неї більш важких предметів: освітлювальних приладів, 
покажчиків, рекламних щитів і т.д.

По-третє, різні види стельових панелей для підвісних систем дають можли
вість організувати в приміщенні необхідну теплоізоляцію (теплопровідність, 
наприклад, мінераловолокнистих плит Armstrong складає 0,052-0,057 Вт/м2. °С).

По-четверте, проблема зниження рівня шуму особливо актуальна для офіс
них інтер’єрів, де необхідне створення комфортної робочої обстановки, що спри
яє підвищенню загальної продуктивності праці. Підвісні стелі складаються з 
матеріалу з високими значеннями коефіцієнтів звукопоглинання і звуковіддзер
калення (до 0,7-0,9 і 32-37 дБ відповідно), що забезпечує тишу не тільки всере
дині приміщення, у якому вони встановлені, але і послабляє звук, що проникає із 
сусідніх кімнат.

Гарне світовіддзеркалення деяких видів покриття підвісних стель значно 
поліпшує освітленість приміщення без додаткових енерговитрат, створює м’яке, 
розсіяне світло.

Крім усіх перерахованих вище переваг, слід зазначити також і те, що вико
ристання підвісної стелі відкриває величезні можливості для дизайну і втілення 
будь-яких оригінальних ідей у формуванні стилю й обстановки приміщення. 
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Стеля може повторювати лінію периметра чи приміщення, змінювати її форму. 
Підвісні системи можуть нівелювати різнорівневу базову стелю і, навпаки, ство
рювати перепади висот при плоскому рішенні.

При оформленні нестандартних за формою і розміром інтер’єрів стелі часто 
монтують під кутом, змінюють напрямок стельової полотнини, а також, комбі
нуючи вигнуті і рівні панелі, вибудовують криволінійну поверхню.

Як відомо, підвісні системи містять у собі стельові панелі і спеціальний 
рейковий каркас, що закріплює всю конструкцію. Основний ринковий асорти
мент підвісних стель у даний час складається з мінераловолокнистих, скловолок
нистих, гіпсових, металевих, полістирольних, дерев’яних (точніше, із МДФ) 
плит, а також кольорових металевих рейок чи планок, що мають іноді додатко
вий дзеркальний ефект. Принципи вибору тієї чи іншої конструкції залежать від 
стильового оформлення приміщення, пропонованих до нього технічних і експлу
атаційних вимог, а також від фінансових можливостей замовника.

Дизайнерські підказки. З фахівцями останнім часом компаніям-продавцям 
доводиться зіштовхуватися в роботі усе частіше. Замовник, що може собі дозво
лити оформити великий стельовий простір за законами дизайнерського мистецт
ва, як правило, запрошує до співробітництва грамотного майстра.

Конструктори і дизайнери не дуже охоче діляться своїми професійними 
секретами, посилаючись на те, що облаштованість кожного простору вимагає 
строго індивідуальних рішень. І незважаючи на те, що універсальних рецептів не 
існує, деякі принципи вибору кольору і фактури натяжної стелі все-таки можна 
сформулювати.

Так, наприклад, матова полотнина дозволяє ефектно сховати дрібні дефекти 
поверхні, тому його використовують як у будівництві приватного житла, так і 
при реконструкції строгих громадських будинків.

У приміщеннях, де необхідно візуально збільшити обсяг і додати інтер’єру 
яскравий парадний вигляд, рекомендують установлювати глянсові стелі, що ма
ють дзеркальні властивості (чим темніше колір, тим сильніше ефект дзеркала). 
Офіси, кафе, готелі, магазини – найбільш сприятливі об’єкти для експериментів 
із глянсовою полотниною.

Замшеві натяжні конструкції сприяють створенню додаткового затишку і 
тепла в житлових приміщеннях: спальних кімнатах, вітальнях і т.д.

Стелі „металік” і „під шкіру” підходять, в основному, тільки для дуже стиль
них розважальних закладів – нічні клуби, ігрові і танцювальні зали, ресторани й ін.

„Мармурові” натяжні стелі призначені для ексклюзивних інтер’єрів великої 
площі. Це можуть бути як приватні елітні апартаменти, так і спортивні зали, ба
сейни, кінотеатри і т.д.

Продукція BARRISOL. Виготовлені з надміцного вінілу стелі Ваrrisol від
повідають найвищим міжнародним вимогам пожаробезпеки й екології, вони не 
горять, не плавляться і не виділяють токсичних речовин. Стелі Barissol відрізня
ються високими експлуатаційними характеристиками і, крім того, вони забезпе
чують надійну звуко-і термоізоляцію, захищають від затоплення зверху (1 м2

полотнини витримує більше 100 л води, після видалення якої стеля цілком відно
влюється), ховають тріщини, плями і різні дефекти поверхні.

На відміну від традиційних стельових покрить, Ваrrisol швидко монтується 
і міняється, не вносячи дискомфорту в життя мешканців житлового чи робочого 
простору, не вигоряє і не змінює свій колір з часом, не конденсує вологу і не 
всмоктує запахи, не боїться ударів і не тріскається.

При монтажі освітлювальних і вентиляційних систем стелі Ваrrisol не ство
рюють додаткових труднощів з технічної точки зору, установка, наприклад, 
люстр не викликає необхідності використання уміцнюючих конструкцій.
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Натяжні стелі Ваrrisol надають практично безмежні можливості для найви
шуканішого й оригінального дизайну, тому що вони нараховують більш 90 різ
них кольорів і відтінків, а також дзеркальної, матової, оксамитної, напівпрозорої 
і перфорованої поверхні. За допомогою вінілової плівки можна оформляти най
різноманітніші за формою і розмірами поверхні, створювати цікаві об’ємні конс
трукції, а при необхідності зорово збільшувати простір.

Стельові системи Ваrrisol використовують у будь-яких приміщеннях гро
мадського користування, у приватних інтер’єрах і особливо там, де потрібна 
безумовна чистота і стерильність. Конференц-залам, офісам, магазинам і виста
вочним галереям ці матеріали додають додаткової престижності і парадності, 
житловим квартирам і котеджам – затишку і спокою, ресторанам і концертним 
залам – яскравості і святковості, а в спортивні спорудження вони додають необ
хідне світло і поліпшують загальний мікроклімат.

Діапазон цін на продукцію Ваrrisol дуже великий і залежить від обраного 
малюнка, кольору, структури полотнини і конфігурації стельової поверхні. Ціни 
на найбільш дешеву групу товарів складають 30-50 у.о./м2, а вартість найвишу
каніших варіантів обробки може досягати 350 у.о./м2.

7.5.6. Водостічні системи

Покрівля по праву вважається однією з найважливіших частин будинку, 
тому запобігання її від перезволоження і різного роду ушкоджень – серйозна 
проблема, що вимагає надійних і довговічних рішень. Для збереження якісних і 
естетичних властивостей покрівельного покриття, фасаду і фундаменту спору
дження використовують водостічні системи, головна функція яких – своєчасний 
відвід зайвої води з поверхні даху, що сприяє продовженню терміну її служби.

Можливі варіанти. Без пристрою водостічних систем покрівлю не можна 
вважати закінченою, однак про це, як правило, згадують в останню чергу. Більш 
того, під час покупки водостічної системи українські споживачі "голосують" виня
тково грошима, не особливо напружуючи себе порівняльним аналізом достоїнств і
недоліків тих чи інших типів продукції. Доводи про якісний і довгостроковий за
хист свого житла без цінових компромісів сьогодні ще спрацьовують слабко.

Сьогодні на українському ринку присутні різні варіанти водостічних конс
трукцій: традиційні бляшані, оцинковані, металопластикові і пластикові.

Останнім часом як у Європі, так і в Україні широкого поширення набули 
системи з полівінілхлориду (ПВХ). Вони привертають до себе увагу споживачів 
доступними цінами, легкістю і простотою монтажу. Одним з головних переваг 
пластикових водостоків є те, що вони абсолютно не піддані корозії (особливо це 
актуально для регіонів з великою кількістю циклів заморожування – розморожу
вання). Лід, гілки чи шишки, інше випадкове сміття, що потрапляє у трубу під час 
сильного вітру, часто ушкоджує захисні покриття металевих водостоків і створює 
центри розвитку іржі, що приводить до передчасного виходу зливів з ладу.

Інший немаловажний фактор при виборі відповідної водостічної системи –
естетика зовнішнього вигляду. Прагнення до високого рівня якості і дизайну 
сучасних будівель диктує і ступінь привабливості додаткових функціональних 
аксесуарів. Як й інші деталі „обкладинки”, водостік, крім утилітарної функції, 
повинен радувати око й органічно вписуватися в загальну архітектурну картину. 
Контур з деталей водостоків яскраво обрамляє весь будинок і робить закінченою 
і гармонічною усю конструкцію.

Вивчаючи цінові позиції різних торгових представників, необхідно звертати 
увагу на розміри складових компонентів – звичайно, більш вузька труба буде і 
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коштувати дешевше, однак вона не зможе справитися, наприклад, з раптовою зли
вою чи різкою відлигою. Звичайно ж, застрахувати себе відразу від усіх стихій, 
ураганів й інших несприятливих атмосферних впливів неможливо, тому необхід
но вибирати „золоту середину”. Універсальних формул тут не існує, однак при 
підборі оптимального варіанта водостоку необхідно враховувати відповідність 
площі об’єкта і його призначення розмірам і формі окремих компонентів системи.

7.5.7. Матеріали для підлоги

Фальшпідлога. Звичайно, можна розвести всю проводку по стінах і навіть 
сховати проводи в спеціальні пластикові короби, тільки чи буде це красиво? Мо
жна, проштробивши канали, сховати проводку в стінах, але що робити, якщо 
один із забитих у стіну проводів обломиться? До того ж це дуже не дешево!

Ще на етапі проектування архітектору варто подумати про те, як сховати всі 
комунікації і разом з тим надати свободу планування приміщень користувачам.

У рішенні цього складного питання на допомогу проектувальникам прийш
ла компанія USG – найбільший виробник підвісних стель, фальшпідлог, шпаклі
вок, виробів з гіпсу і перегородок.

Системи фальшпідлог DONN від USG призначені для установки в сучасних 
офісах, у комп’ютерних лабораторіях, у банках і в будь-яких інших приміщен
нях з розвинутою системою комунікацій і енергопостачання (електропроводка, 
водопровідні і каналізаційні труби, телефонні проводи і т.д.).

Фальшпідлога DONN по конструкції нагадує підвісну стелю: вона теж скла
дається зі стандартних панелей розміром 600 х 600 мм із різними технічними 
характеристиками, що регулюються по висоті (від 50 до 1500 мм) стійок з оцин
кованої сталі.

Така конструкція фальшпідлоги дозволяє надійно сховати під нього систе
ми комунікацій і в той же час, за рахунок знімних панелей, забезпечує швидкий і 
зручний доступ у підпільний простір для їхнього ремонту чи обслуговування. А 
регульовані стойки дозволяють зробити абсолютно рівну і гладеньку підлогу 
навіть у приміщенні зі споконвічною нерівною основою.

Варіантів застосування фальшпідлог надзвичайно багато. Вони підходять 
для використання в будь-якому кліматі і при цьому зберігають виняткову зруч
ність в експлуатації і якість, підтверджену міжнародним сертифікатом ISO 9002. 
Причому їхня перевага – в оригінальній конструкції, швидкості установки і мож
ливості використання різних видів покриттів – ковролин, лінолеум, керамічна 
плитка, мармур і т.д.

Основа фальшпідлог – спеціальні панелі з ДСП високої щільності чи іншо
го матеріалу, призначені для приміщень з різним навантаженням. Нижня поверх
ня панелей облицьована металевими пластинами (алюміній, сталь), зверху може 
застосовуватися будь-яке напільне покриття на вибір замовника.

Кожен вид панелей DONN має свої функціональні особливості, але всі вони 
мають здатність витримувати максимальне навантаження на поверхню, забезпе
чувати відмінну звукоізоляцію, достатню електропровідність і вогнестійкість.

Отже, найкраще рішення для офісу, комп’ютерного чи ігрового залу, кафе, 
банку й інших приміщень з достатком комунікацій – це фальшпідлога. Вона за
хистить комунікації від механічних ушкоджень, техніку – від електростатичної 
електрики, а людей – від головного болю і зайвих проблем.

Паркетні матеріали. Екологічна чистота, природна індивідуальність, при
вабливий дизайн і висока довговічність яскраво виділяють паркетні матеріали на 
ринку різноманітних підлогових покриттів. Число споживачів цього натурально
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го продукту з кожним роком постійно зростає, оскільки бажання оточити себе 
красивим і теплим деревом стає останнім часом усе більш визначеним. Паркет 
привносить у будинок додатковий затишок, комфорт і особливий позитивний 
мікроклімат, тому багато клієнтів віддають перевагу саме цьому інструменту 
оформлення робочого і домашнього простору.

Різноманіття „живих” паркетних матеріалів. Популярність сучасного 
паркету пояснюється також тим, що кількість його різновидів постійно зростає. 
До традиційних видів паркету (штучний, щитовий, паркет з масиву, паркетна 
дошка, художній) додався ще і високомистецький (або „палацевий”), при вироб
ництві якого використовуються різні види обробки деревини – механічна чи за 
допомогою промислових лазерів. При промисловому виробництві натурального 
паркету використовують, як правило, такі породи деревини, як дуб, ясен, береза, 
бук, граб і деякі інші. Зростаючий попит на штучний паркет з натуральної дере
вини, розвиток ринку напільних покрить вимагають розширення і відновлення 
асортименту використовуваних порід деревини, тому виробники сьогодні пропо
нують паркет з інших, що виростають в Україні, порід дерев: горіха, клена, сам
шиту, черешні, акації, шовковиці, дуба мореного, котрі виробляються відносно 
невеликими партіями. До нетрадиційного для нашого регіону, але сьогодні вже 
популярного паркетного матеріалу можна віднести такі екзотичні сорти дерева: 
бамбук, мербау, кемпас, махогані, меранті, мерсава, палісандр, венге й інші. Де
ревина тропічних порід, крім різноманітних цікавих розцвічень, має підвищену 
твердість і біостійкість (завдяки високому вмісту смол), вона практично не під
дається цвілі, гниттю і насиченню вологою. Як правило, вся використовувана 
сировина проходить ретельний екологічний контроль, а більшість сучасних єв
ропейських технологій виробництва паркету передбачають застосування клеїв, 
лаків, мастик і інших супутніх матеріалів високої якості, що виключають які-
небудь шкідливі впливи на людину і навколишнє середовище.

Щитовий паркет складається з окремих блоків-щитів. Якість такої підлоги 
залежить, у першу чергу, від строгої геометричності щитів і грамотного укладан
ня. І хоча на бічних гранях планок штучного паркету маються спеціальні пази і 
гребені, що унеможливлюють ніяке інше з’єднання, крім єдино правильного, усе
-таки, як говориться, можливі варіанти...

Паркет з масиву являє собою набір паркетних елементів крупного розміру, 
виконаних з цільного шматка деревини. Його монтаж здійснюється за аналогією 
зі штучним паркетом, однак у цьому випадку доводиться мати справу з більш 
громіздкими деталями. На лицьовій стороні масивної дошки може бути нанесене 
багатошарове лакове покриття. Цей вид паркетної продукції – один із самих ви
шуканих і елегантних матеріалів для дерев’яних підлог, оскільки сполучає у собі 
технологічність, міцність і унікальну естетику.

Художній паркет характеризується тим, що більшість його елементів ма
ють, як правило, геометричні форми – ромби, трикутники і т.д. Так званий 
„палацевий” паркет – найбільш складний у виготовленні і самий дорогий з усіх 
видів паркету, тому що для його виробництва й укладання застосовується дороге 
устаткування. Для створення малюнків на підлозі використовуються десятки 
різних порід деревини: від білого клена (явора) до чорного дуба мореного. Уся 
ця природна колірна палітра при вмілому поводженні з нею дизайнерів і інших 
фахівців перетворює підлогу в дійсний витвір мистецтва.

У залежності від наявності (чи відсутності) на лицьовій поверхні дерев’яної 
планки тих чи інших природних особливостей (закриті і відкриті сучки, різкі 
зміни кольору, заболонь, пряма чи хвиляста текстура і т.д.) розрізняють три ос
новні різновиди паркету: рустик, натур і селект.

“Розлита” підлога. Як відомо, підлога піддається важким навантаженням, 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 427

тому його професійне покриття відіграє найважливішу роль у системі обробки і 
ремонту всього будинку. Сьогоднішній ринок пропонує широкий вибір підлого
вих матеріалів, призначених для різноманітних сфер застосування. Гідно предста
влена в цьому асортименті і композиція для пристрою наливних підлог – вони не
перестають користатися великим попитом, оскільки утворене ними покриття має 
унікальні функціональні властивості. Відповідна підготовка основи, дотримання 
чітко встановлених пропорцій розведення суміші і технології його нанесення, а 
також правильно витриманий режим сушіння гарантують високоякісне і довговіч
не підлогове покриття з необхідними естетичними властивостями.

Достоїнства „рідкої” підлоги. У наш час організація будь-якого сучасного 
виробництва, а також якісне будівництво об’єктів культурного, побутового і 
комерційного профілю неможливі без успішного рішення не тільки питань есте
тики, але і санітарно-гігієнічного контролю. До чистоти приміщень у багатьох 
дитячих, медичних, науково-дослідних установах, а також у виробничих цехах 
харчової, фармацевтичної і радіоелектронної промисловості пред’являються 
особливо жорсткі вимоги, тому використовуване там підлогове покриття повин
не володіти спеціальними властивостями і служити надійним захистом від пилу і 
бактерій. Там, де традиційні підлогові матеріали не здатні справлятися з 
“екстремальними” фізико-механічними умовами, фахівці вирішують проблему 
шляхом використання полімерних наливних підлог.

Після висихання така підлога перетворюється у тверде рівне і гладке пок
риття без швів, пор і тріщин. Воно надійно захищає бетонну основу від руйную
чого впливу, великих стираючих навантажень, а також агресивних речовин (солі, 
лугу, кислоти, ядохімікатів й ін.), значно знижує пилоутворення, має антистатич
ні й електроізоляційні властивості, відрізняється підвищеною міцністю і довгові
чністю.

Найбільш розповсюдженими зв’язуючими для полімерних композицій, що 
самовирівнюються, є епоксидні смоли і поліуретани, що не містять розчинників.

Покриття на основі епоксидних смол відрізняються високою твердістю, 
жорсткістю, водо- і хімічною стійкістю. Поліуретанові покриття добре сприйма
ють ударні навантаження, мають високу еластичність, добре протистоять кисло
тним середовищам і перепадам температури.

Наливні композиції можна наносити як на нові, так і на старі бетонні осно
ви всередині будинку, а також по шару так званих товстоплівкових лакофарбо
вих покриттів без ризику, що покриття здується. Перед проведенням основних 
робіт будь-яка основа повинна бути ретельно підготовлена, а в деяких випадках 
обов’язковою умовою якісного результату є правильна гідроізоляція.

Введенням до складу полімерної композиції кварцового піску різної фракції 
чи використанням у процесі нанесення матеріалу різних кольорових чіпсів мож
на втілити в життя оригінальні дизайнерські ідеї і домогтися привабливих і не
звичайних  естетичних ефектів. Подібний метод комбінування складових дозво
ляє створювати на підлозі різноманітні кольорові малюнки, орнаменти будь-
якого ступеня складності, фірмові логотипи і багато чого іншого.

Асортимент композицій для виготовлення наливних підлог практично кож
ної торгової марки містить у собі кілька різних типів покриттів з тими чи інши
ми додатковими властивостями. Вибір придатного матеріалу здійснюється з ура
хуванням призначення приміщення, витримуваних поверхнею підлоги механіч
них навантажень чи хімічних впливів, а також вимог естетики.
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