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утеплення
Krautherm
СистемиСистеми
утеплення
KRAUTHERM

Якісна теплоізоляція —
запорука приємного
мікроклімату в приміщенні

Широка кольорова
палітра — унікальність
рішень для фасадів

Низька витрата
матеріалів — економія
Ваших коштів

Підвищена
пожежостійкість —
основа безпеки

Висока міцність системи —
основа надійності
і довговічності
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Системність і надійність —
бажаний результат

8 кроків для оптимального облаштування системи утеплення

Крок 1. Підготовка основи, включаючи нанесення
вирівнювальних штукатурок, очищення поверхні
та нанесення ґрунтувальних матеріалів

Крок 2. Встановлення опорних профілів

Крок 3. Приклеювання теплоізоляційних плит (з
пінополістиролу або мінеральної вати) клейовим
розчином

Крок 4. Механічне кріплення дюбелями
теплоізоляційних плит до основи

Крок 5. Попереднє шліфування зовнішньої
поверхні пінополістирольних плит шліфувальною
терткою

Крок 6. Нанесення армувального шару з
вкладанням склосітки

Крок 7. Ґрунтування армувального шару
ґрунтовкою з кварцовим піском

Крок 8. Нанесення захисного декоративного
шару

Детальна інформація щодо етапів утеплення фасаду – на стор. 22–31
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Система утеплення KRAUTHERM А
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Проґрунтована основа
Цокольна планка з капельником
Клейова маса
Дюбелі
Мінеральна вата

Негорюча —
клас вогнестійкості НГ

Має високі характеристики
паропроникності
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Армувальна маса
Армувальна сітка
Кварцова ґрунтовка
Захисний декоративний шар

Довговічна — тривалий
термін експлуатації

Екологічна —
для здорового мікроклімату

Клейова маса
KLEBEMÖRTEL
Мінеральна адгезійна суміш для приклеювання теплоізоляційних плит.

Суха мінеральна суміш для приготуваннярозчину, призначеного для приклеювання
плит з мінеральної вати і пінополістиролу в теплоізоляційних системах KRAUTHERM
A і KRAUTHERM B, а також в якості
монтажного розчину газобетонних
Витрата:
≈ 4,5–5,5 кг/м²
та пінобетонних блоків.
мішок 25 кг
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 5–5,5 м²

Армувальна сітка
GEWEBE 560
Лугостійка армувальна сітка.

Лугостійка армувальна високоміцна сітка. Призначена для облаштування
армувального шару в теплоізоляційних системах KRAUTHERM.
Щільність:
≈ 145 г/м²
рулон 50 м.п.
Упаковка:
Колір:
білий
Площа покриття з 1 упаковки:45,5 м²

Армувальна маса
KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL
Клеюче-армувальна суміш.

Суха мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для
приклеювання та улаштування армувального шару теплоізоляційних
мінераловатних та пінополестирольних Витрата
плит в системах KRAUTHERM A
по мінераловатних плитах: ≈ 5–5,5 кг/м²
та KRAUTHERM B.
мішок 25 кг
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 4,5–5 м²

Кварцова ґрунтувальна фарба
QUARZGRUND
Білопігментована ґрунтувальна фарба з кварцовим піском.

Адгезійна, наповнена кварцовим піском з високою здатністю до навантажень
ґрунтувальна фарба для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.
атмосферостійка
з рецептурами для машинного
Витрата:
≈ 300 г/м²
тонування
має гарну покривну здатність
відро 25 кг
Упаковка:
і високу адгезію
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 83 м²
*Під мінеральну штукатурку рекомендується використовувати ґрунтувальну фарбу Quarzgrund Grau.

Захисний декоративний шар

cтор.13

cтор.13

cтор.17

cтор.17
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Система утеплення KRAUTHERM В
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Проґрунтована основа
Цокольна планка з капельником
Клейова маса
Дюбелі
Пінополістирол

Не підтримує горіння —
клас вогнестійкості Г1

Має гарні характеристики
паропроникності
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Армувальна маса
Армувальна сітка
Кварцова ґрунтовка
Захисний декоративний шар

Довговічна — тривалий
термін експлуатації

Легка — мінімальне
навантаження на поверхню

Клейова маса
KLEBEMÖRTEL
Мінеральна адгезійна суміш для приклеювання теплоізоляційних плит.

Суха мінеральна суміш для приготуваннярозчину, призначеного для приклеювання
плит з мінеральної вати і пінополістиролу в теплоізоляційних системах KRAUTHERM
A і KRAUTHERM B, а також в якості
монтажного розчину газобетонних
Витрата:
≈ 4,5–5,5 кг/м²
та пінобетонних блоків.
мішок 25 кг
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 5–5,5 м²

Армувальна сітка
GEWEBE 560
Лугостійка армувальна сітка.

Лугостійка армувальна високоміцна сітка. Призначена для облаштування
армувального шару в теплоізоляційних системах KRAUTHERM.
Щільність:
≈ 145 г/м²
рулон 50 м.п.
Упаковка:
Колір:
білий
Площа покриття з 1 упаковки:45,5 м²

Армувальна маса
KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL
Клеюче-армувальна суміш.

Суха мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для
приклеювання та улаштування армувального шару теплоізоляційних
мінераловатних та пінополестирольних Витрата
плит в системах KRAUTHERM A
по мінераловатних плитах: ≈ 5–5,5 кг/м²
та KRAUTHERM B.
мішок 25 кг
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 4,5–5 м²

Кварцова ґрунтувальна фарба
QUARZGRUND
Білопігментована ґрунтувальна фарба з кварцовим піском.

Адгезійна, наповнена кварцовим піском з високою здатністю до навантажень
ґрунтувальна фарба для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.
атмосферостійка
з рецептурами для машинного
Витрата:
≈ 300 г/м²
тонування
має гарну покривну здатність
відро 25 кг
Упаковка:
і високу адгезію
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 83 м²
*Під мінеральну штукатурку рекомендується використовувати ґрунтувальну фарбу Quarzgrund Grau.

Захисний декоративний шар

cтор.13

cтор.13

cтор.17

cтор.17

cтор.17
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Компоненти систем утеплення
Профілі
Цокольний профіль з легкого металу

Для забезпечення горизонтальності встановлення нижнього ряду
теплоізоляційних плит, виконання вертикальних меж системи
утеплення. Цокольна планка являє собою профіль з легкого металу у
вигляді жолоба з крапельником для стікання водних крапель на
зовнішній частині будівлі. Є замикаючим елементом в
теплоізоляційних системах Krautherm.
Довжина: 2,5 м
Витрата:
1 м.п. /1 м

Кутова пластикова накладка із сіткою 150х100 мм

Використовується як кутовий захист і маячкова рейка для формування
прямих зовнішніх кутів у теплоізоляційних системах Krautherm.
пластиковий профіль зі смужками склотканини
дозволяє виконати чітку обробку кутів
немає необхідності заводити склотканину за кут
армування скосів і посилення кутів прорізів може Довжина: 2,5 м
відбуватися одночасно
Витрата:
1 м.п. /1 м

Пластиковий профіль з крапельником 10 мм

Пластиковий профіль з крапельником 10 мм і двобічними смужками
сітки 100х100 мм. Використовується як водовідвідний профіль при
облаштуванні горизонтальних зовнішніх кутів (переходів від
горизонтальних поверхонь на вертикальні) в легких штукатурних
системах утеплення. Дозволяє виконати точну
Довжина: 2,5 м
обробку горизонтальних кутів.
Витрата:
1 м.п. /1 м

Примикальний пластиковий профіль

Примикальний профіль з інтегрованою сіткою 100 мм для
формування віконних рам і дверних скосів. Використовується в місцях
вертикального і горизонтального примикання теплоізоляційної
системи до віконних рам і дверних скосів.

Довжина:
Витрата:

Деформаційний профіль

2,5 м
1 м.п. /1 м

Профіль для облаштування деформаційних швів шириною від 5
до 25 мм. Складається з пластикових куточків з інтегрованим
армуючим матеріалом, з’єднаних смужкою атмосферостійкого
еластичного матеріалу. Виробляється двох видів:
для деформаційних швів на прямих ділянках стін – тип Е
для деформаційних швів на кутових ділянках стін – тип V
Довжина: 2,5 м
Витрата:
1 м.п. /1 м
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Дожимні манжети
Дожимні манжети типу TD

Призначені для збільшення площі голівки дюбеля при використанні
ламелей і мінеральної вати.

Діаметр шайби:
Кількість в упаковці:

90 мм
140 мм
100 шт.

Дюбелі
Дюбель фасадний LMX

Дюбель фасадний зі сталевим стрижнем і пластиковою термоголівкою з
короткою розпорною зоною для кріплення мінераловатних плит.
Придатні основи: бетон, повнотіла
Довжина:
90–265 мм
цегла, камінь.
Діаметр:
10 мм
Діаметр прижимної зони: 60 мм
Кількість в упаковці:
100–200 шт.

Дюбель фасадний LFM

Дюбель фасадний з розширеною розпірною зоною зі сталевим
забивним стрижнем і пластиковою голівкою для кріплення
пінополістиролу, мінераловатних плит і ламелей. Придатні основи:
монолітний бетон, бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатний і
керамічний пустотілий блок, блоки з легкого
140-300 мм
бетону, пустотілі керамічні блоки, газобетон. Довжина:
Діаметр:
10 мм
Діаметр прижимної зони: 60 мм
Кількість в упаковці:
100–200 шт.

Дюбель фасадний LTX

Дюбель фасадний з пластиковим забивним стрижнем для кріплення спіненого
і екструдованого пінополістиролу.
Придатні основи: бетонні блоки, повнотіла Довжина:
70-260 мм
цегла, силікатна цегла, ламель.
Діаметр:
10 мм
Діаметр прижимної зони: 60 мм
Кількість в упаковці:
100–200 шт.
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Фасадні декоративні штукатурки

o

tC
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Атмосферостійкість —
стійкість до всіх
атмосферних впливів

Удароміцність — стійкість
до механічних навантажень

Паропроникність —
безперешкодний вихід пари
і надмірної вологи назовні

Широка кольорова
палітра — унікальність
рішень для фасадів

Дисперсійна штукатурка
SI-SI PUTZ
Готова до застосування силікат-силіконова захисна декоративна структурна
штукатурка.

Структура:
Розмір зерна:

Призначена для фінішного захисно-декоративного покриття в теплоізоляційних системах
Krautherm; для бетону без покриття, дисперсійних лакофарбових покриттів, нових та
маючих несучу здатність старих мінеральних вирівнюючих штукатурок.
атмосферостійка
стійка до забруднень
Витрата:
2,7-3,0 кг/м²
проста і зручна в застосуванні
відро
25 кг
Упаковка:
паропроникна
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 8,8-9,2 м²/відро
«зерниста» К15
«короїд» R20
1,5 мм
2,0 мм

Мінеральна штукатурка
MINERALPUTZ
Суха мінеральна суміш білого кольору.

Призначена для фінішного покриття в теплоізоляційних системах Krautherm A i B,
на бетон, мінеральні вирівнювальні штукатурки.
К15
≈ 2,2 кг/м²
негорюча
має високі характеристики
Витрата:
К20
≈ 2,8 кг/м²
паропроникності
R20
≈ 2,5 кг/м²
економічна завдяки низькій
відро 25 кг
Упаковка:
насипній щільності
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 9,2 м²/відро

Структура:
Розмір зерна:

«зерниста» К15
1,5 мм

«зерниста» К20
2,0 мм

«короїд» R20
2,0 мм

Порівняльна характеристика властивостей фасадних декоративних штукатурок Krautol
Штукатурки
Krautherm
Krautherm
Mineralputz
Si-Si Putz
Властивості
Гідрофобність
(водовідштовхування)
Паропроникність
Біологічна стійкість
Стійкість до
забруднення
Еластичність
Атмоферостійкість
Самоочищення
Тріщиностійкість
Довговічність
Вогнестійкість
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Ґрунтовки

Створення містка адгезії
між шарами

Зміцнення поверхні

Вирівнювання поглинаючої
здатності поверхні

Захист від вологи

Профілактика біологічних
впливів
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Силікатна ґрунтовка
MINERAL GRUND
Силікатна ґрунтовка для зовнішніх і внутрішніх робіт.
MINERAL GRUND
Силікатна ґрунтівка глибокого проникнення
Силикатная грунтовка глубокого проникновения

Вирівнює поглинаючу здатність
та укріплює основу
Выравнивает впитывающую
способность и укрепляет основание

Витрата/Расход

≈150-200
мл/м²
Об’єм/Объем

10 л

Застосовується для зміцнення мінеральних основ і вирівнювання сильно або
нерівномірно поглинаючих основ, а також для розведення фасадних силікатних
фарб, фасадних силікатних фарб, фасадних силікатних штукатурок.
глибокопроникна
Витрата:
≈ 150 мл/м²
зміцнює поверхню
каністра 10 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 67 м²

Акрилова ґрунтовка
ACRYL GRUND
AKRYL GRUND
Акрилова ґрунтівка глибокого проникнення
Акриловая грунтовка глубокого проникновения

Вирівнює поглинаючу
здатність основи
Выравнивает впитывающую
способность основания

Витрата/Расход

≈150-200
мл/м²
Об’єм/Объем

10 л

Універсальний акрилова ґрунтовка для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Ґрунтовка для зміцнення основи і вирівнювання поглинаючої здатності пористих,
поглинаючих, з легким осипанням піску штукатурок і мінеральних поверхонь.
оптимальна глибина проникнення
зміцнює поверхню
Витрата:
≈ 150–200 мл/м²
каністра 10 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 67 м²

Адгезійні ґрунтовки
GRUND KONZENTRAT
Концентрат акрилової ґрунтовки.

Застосовується для вирівнювання нерівностей поглинаючих мінеральних основ.
Розводиться водою 1: 4.
оптимальна глибина проникнення
Витрата з 1 л
зміцнює поверхню
(у розведеному вигляді): ≈ 100–200 мл/м²
каністра 1 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 33 м²

QUARZGRUND
Білопігментована ґрунтувальна фарба з кварцовим піском.

Адгезійна, наповнена кварцовим піском з високою здатністю до навантажень
ґрунтівна фарба для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.
атмосферостійка
Витрата по
з рецептурами для машинного
мінераловатних плитах: ≈ 250–350 мл/м²
тонування
відро 25 кг
Упаковка:
має гарну покривну здатність
і високу адгезію
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 72–100 м²

QUARZGRUND GRAU
Ґрунтувальна фарба сірого кольору з кварцовим піском.

Адгезійна ґрунтувальна фарба з кварцовим піском для внутрішніх і зовнішніх робіт
під фінішні мінеральні декоративні штукатурки з подальшим перефарбовуванням.
атмосферостійка
Витрата по
має добру покривну здатність
мінераловатних плитах: ≈ 350 мл/м²
і високу адгезію
відро 25 кг
Упаковка:
екологічна
Площа покриття з 1 упаковки: ≈ 72 м²
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Фасадні фарби

Захист від атмосферних
впливів

Створення захисного шару
o

tC

Створення декоративного
ефекту і колірного
оформлення поверхні
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Силікатно-силіконова фарба
SI-SI FASSADEN FARBE
Силікатно-силіконова фасадна фарба.

Готова до застосування, атмосферостійка, стійка до забруднень, відкрита до
дифузії водяного пару силікатно-силіконова фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт.
атмосферостійка
легко наноситься
Витрата по рівній поверхні: ≈ 150 мл/м²/1 шар
висока паропроникність
відро 10 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 л:
≈ 6,7 м²

Силікономодифікована фарба
SILIKON FARBE
Силікономодіфікована фарба.

Стійка до забруднень силікономодифікована дисперсійна фасадна фарба перешкоджає
появі грибків і плісняви на поверхні. Застосовується в якості фінішного покриття в
теплоізоляційних системах Krautherm для мінеральних основ, вапняно-цементних
штукатурок, силікатної цегли, керамічної цегли, бетону, дисперсійних штукатурок і фарб.
атмосферостійка
водовідштовхувальна
Витрата по рівній поверхні: ≈ 150 мл/м²/1 шар
висока паропроникність
стійка до дії лугів
відро 10 л
Упаковка:
легко наноситься
Площа покриття з 1 л:
≈ 6,7 м²

Стирол-акрилова фарба
FASSADEN FINISH
Стирол-акрилова фасадна фарба.

Застосовується як фінішне покриття в теплоізоляційних системах Krautherm, для
вапняно-цементних штукатурок, гіпсових штукатурок, силікатної цегли, керамічної цегли,
бетону, дисперсійних штукатурок і фарб.
атмосферостійка
легко наноситься
низьке водопоглинання
Витрата по рівній поверхні: ≈ 150 мл/м²/1 шар
добра паропроникність
відро 10 л
Упаковка:
екологічна
Площа покриття з 1 л:
≈ 6,7 м²

Рельєфна акрилова фарба
RELIEFFARBE
Рельєфна матова акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Застосовується всередині і зовні будівель для створення структурних покриттів,
дозволяє перекривати дрібні тріщини, приховує дрібні дефекти поверхні.
атмосферостійка
мл/м²
Витрата по рівній поверхні: ≈ 350-500/1
легко наноситься
шар
добра паропроникність
відро 15,6 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 л:
≈ 2-3 м²
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Інтер’єрні фарби

Паропроникність

Екологічність

Захисно-декоративні
властивості
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Латексні фарби
SILK MATT
Матова латексна водно-дисперсійна фарба.

Стійка інтер’єрна латексна фарба без розчинників і шкідливих емісій для фарбування
стін і стель. Рекомендується для фарбування основ з поверхневим навантаженням, а
також структурних шпалер під фарбування.
висока зносостійкість (клас вологого стирання 2 згідно DIN EN 13300)
тонкошарова, зберігає текстуру основи
гарна покривна здатність
Витрата по рівній поверхні: ≈ 100 мл/м²/1 шар
паропроникна
легко наноситься
відро 10 л, 2,5 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 л:
≈ 10 м²

LATEXAN
Шовковисто-матова латексна водно-дисперсійна фарба.

Особливо стійка інтер’єрна латексна фарба без розчинників і шкідливих емісій для
фарбування стін і стель. Рекомендується для фарбування основ з високим
поверхневим навантаженням, а також структурних шпалер під фарбування.
висока зносостійкість (клас вологого стирання 2 згідно DIN EN 13300)
тонкошарова, зберігає текстуру основи
висока покривна здатність
Витрата по рівній поверхні: ≈ 140 мл/м²/1 шар
паропроникна
легко наноситься
відро 10 л, 2,5 л
Упаковка:
Площа покриття з 1 л:
≈ 7,1 м²

Акрилові фарби
STANDART PLUS
Матова акрилова водно-дисперсійна фарба.

Матова дисперсійна фарба для універсального використання всередині приміщення.
висока покривна здатність
добра зносостійкість (клас вологого
стирання 3 згідно DIN EN 13300) Витрата по рівній поверхні: ≈ 120 мл/м²/1 шар
паропроникна
відро 18 л, 10 л,
Упаковка:
легко наноситься
2,5 л
Площа покриття з 1 л:
≈ 8,3 м²

OBJECT PRO
Матова акрилова водно-дисперсійна фарба.

Матова дисперсійна фарба для універсального використання всередині приміщення.
висока ступінь білизни
висока покривна здатність
Витрата по рівній поверхні: ≈ 125 мл/м²/1 шар
паропроникна
легко наноситься
відро 18 л, 10 л,
Упаковка:
2,5 л
Площа покриття з 1 л:
≈ 8 м²
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Інше
Монтажний розчин для газобетону і пінобетону
KLEBEMÖRTEL

Мінеральна адгезійна суміш для приклеювання теплоізоляційних плит.

Суха мінеральна суміш для приготуваннярозчину, призначеного для приклеювання плит
з мінеральної вати і пінополістиролу в теплоізоляційних системах KRAUTHERM A і
KRAUTHERM B, а також в якості монтажного розчину
газобетонних та пінобетонних блоків.
Витрата по газо- і
пінобетонних блоках: 4,0-4,5 кг/м³

Упаковка:
Об’єм кладки з 1 упаковки:
Коефіцієнт теплопровідності:

мішок 25 кг
5–5,5 м²
0,35 Вт/(м*К)

Клей для плитки та каменю
KERAMIK UND STEIN KLEBER 86 GRAU

Еластичний клей для плитки, каменю та інших мінеральних поверхонь.

Суха мінеральна суміш призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання всіх
типів мінеральних поверхонь облицювальними плитками штучного або природного
походження, крім мармурових плит.
високоеластичний
для основ, що деформуються
для облицювання камінів і печей, підлоги з підігрівом, басейнів
для облицювання методом «плитка на плитку»
для приклеювання декоративних елементів
в системах утеплення
≈ 1,8 кг/м²
Витрата:
простий і зручний в застосуванні
/1 мм шару
мішок 25 кг
Упаковка:
Коефіцієнт теплопровідності: 0,2 Вт/(м*К)

Вапняно-цементна штукатурка
LEICHTPUTZ UNI 69

Полегшена вапняно-цементна штукатурка з теплоізоляційним ефектом.

Легка мінеральна штукатурна суміш білого кольору. Спеціально розроблена для обробки
зовнішніх і внутрішніх поверхонь, виконаних з пористих енергозберігаючих матеріалів
(газобетон, пінобетон, керамічний блок). Рекомендується також для машинного
нанесення. Максимальна товщина шару за один прохід – 20 мм.
містить перліт – захищає стіни від промерзання (λ = 0,2 Вт/(м*К)
довговічна в експлуатації
посилена армуючим волокном
≈ 1,0 кг/м²
Витрата:
легка в нанесенні
/1 мм шару
мішок 25 кг
Упаковка:
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

21

Технологія виконання робіт з утеплення фасаду
Облаштування системи Krautherm слід виконувати за температури навколишнього повітря і поверхні
основи не нижче 5 °С.
Перед початком виконання робіт необхідно:
• підготувати захисні екрани для вікон, тенти для захисту утеплювача і конструкцій будівлі, навіси
безпеки;
• провести огородження небезпечних зон;
• встановити, випробувати і прийняти засоби підмощування;
• видалити елементи інженерних систем, підвіконні відливи, водостоки, інформаційні таблички і т. ін.
Будівельний майданчик і місця проведення робіт повинні бути освітлені й обладнані засобами
пожежогасіння.
• При облаштуванні системи Krautherm повинні дотримуватися такі технологічні перерви в роботі:
• після підготовки основи з використанням штукатурного розчину – залежно від часу його висихання;
• 12 годин для Quarzgrund, не менше 6–12 годин для Akryl Grund або Mineral Grund);
• після приклеювання теплоізоляційних плит до виконання робіт з установки анкерних пристроїв –
48–72 години;
• після облаштування армувального шару (затвердіння армувального шару) до нанесення ґрунтовки під
акрилові і силіконові штукатурки або нанесення декоративно-захисного шару з мінеральних і силікатних
штукатурок – не менше 48–72 годин;
• після нанесення ґрунтовки до облашування декоративно-захисного шару з акрилових і силіконових
штукатурок – не менше 12 годин (до повного висихання ґрунтовки);
• після нанесення мінеральної штукатурки до фарбування – не менше 14 днів.
Усі технологічні перерви розраховані при нормальних температурно-вологових умовах (20 °С і 65%
вологості повітря). При зміні цих параметрів час технологічної перерви буде змінюватися.

1. Підготовка основи і приготування розчинів
Поверхня основи повинна бути очищена від забруднень, біологічних обростань і роздільних речовин,
що перешкоджають адгезії. Старі пофарбовані покриття або штукатурку, що відшаровуються і нещільно
зв’язані з основою, слід видалити. Пустоти та відшарування в штукатурці (визначати простукуванням) і
прилеглі до них ділянки необхідно видалити, а ці місця оштукатурити врівень з поверхнею стіни.
Основу також слід очистити від неміцно зв’язаних із стіною облицювальних плиток, мозаїки або дрібної
крихти з подальшим вирівнюванням поверхні оштукатурюванням. Зволожені ділянки фасадів повинні бути
ретельно просушені.
Допускається вирівнювання нерівностей основи глибиною до 10 мм клейовим розчином, а також
застосування теплоізоляційних плит різної товщини для компенсації нерівностей.
Підготовлені поверхні стін, при їх сильному поглинанні і незначному обсипанні, слід обробити
ґрунтовкою Mineral Grund і здавати зі складанням акту прихованих робіт.
Гладкі, щільні, слабо або нормально поглинаючі вологу основи слід обробляти ґрунтувальною фарбою
Quarzgrund. Продукт є проміжним адгезійним ґрунтувальним матеріалом між мінеральними та
водно-дисперсійними матеріалами, тобто для нанесення дисперсійної або мінеральної штукатурки на
армувальний шар.
Для приготування сухих штукатурних і клейових сумішей слід використовувати змішувачі безперервної
дії, штукатурні агрегати або ручні міксери. Приготування розчинів здійснюється шляхом додавання в суміш
необхідної кількості чистої води.
Готові до застосування суміші слід ретельно розмішати.
Регулювання консистенції акрилових і силіконових розчинів слід проводити шляхом додавання заданої
кількості води згідно з технічною інформацією.
Регулювання консистенції силікатних розчинів проводиться додаванням заданої кількості ґрунтовки
Mineral Grund згідно з технічною інформацією.

2. Облаштування опорних профілів
Цокольні профілі слід монтувати на проектній позначці горизонтально, послідовно в лінію по всій довжині
цоколя. Кріплення профілів здійснюється гвинтовими дюбелями, що встановлюються в круглі отвори
профілів, в попередньо просвердлені отвори в підоснові. Слід встановлювати не менше трьох дюбелів на 1
м.п. профілю. Точність установки профілів слід контролювати спеціальними оптичними приладами.
Встановлені профілі повинні щільно прилягати до поверхні підоснови. У разі необхідності слід
встановлювати спеціальні пластмасові підкладки між основою і профілем.
З’єднання профілів по довжині слід виконувати з використанням з’єднувальних елементів, що забезпечують
вільне лінійне розширення металевих профілів. Не допускається монтаж опорних профілів унапуск.
Якщо цокольну шину монтують як боковий кінцевий профіль, рекомендується з’єднання внапуск і
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кріплення за допомогою заклепок

Рисунок 1. Облаштування першого Рисунок 2. З’єднання цокольних
ряду теплоізоляційних плит за
профілів за допомогою пластмасових
допомогою цокольного профілю
з’єднувальних елементів

Рисунок 3. Підготовка цокольного профілю для
облаштування на кутах будинку

Нерівність підоснови вирівнюють за допомогою прокладок (рис. 4)

Рисунок 4. Монтаж цокольної шини як опорного профілю

Рисунок 5. Монтаж цокольних шин як
бічних замикаючих профілів

3. Приклеювання теплоізоляційних плит
Готувати клей необхідно із постійним дотриманням інструкції. Клей KRAUTHERM Klebemörtel 90 або
Klebe- und Armierungsmörtel отримують в результаті змішування води і сухої суміші (4–5 л на 25 кг суміші).
Перемішування здійснюється міксерами до отримання потрібної консистенції, після чого розчин слід
витримати не менше 10 хвилин, а потім знову перемішати. Час використання клею – до 2 годин. У разі
затвердіння клею розводити його водою для подальшого застосування забороняється.
Площа клейового контакту приклеюваної плити з основою (за винятком ламелей) повинна бути не
менше 40% після притискання плити до підоснови.
Клей слід наносити по краях плити безперервною смугою шириною близько 5 см і посередині – трьома
маячками розміром з долоню (рис. 6).
При приклеюванні клей не повинен потрапляти на торці плит і в стики між плитами.
Допускається також приклеювання пінополістирольних плит по всій поверхні. У такому разі на плити
клей не наноситься. Нанесення клею здійснюється на основу з на вирівнюванням його зубчастою кельмою
і приклеюванням утеплювача.
Нанесення клею на мінераловатні плити слід виконувати в два шари. Перший слугує для поліпшення
адгезії і наноситься тонким шаром, з натисканням по контуру клейового контакту. Другий шар – основний
– наноситься відразу ж, не допускаючи затвердіння першого шару.
Нанесення клею на ламелі слід виконувати по всій поверхні. Клей наноситься в два шари, якщо плита не
має заводської ґрун- товки, або в один шар, якщо така є.
При нанесенні клею в два шари перший наноситься тонко, з натисканням, потім рівномірно наноситься
другий, який слід «прочесати» зубчастим шпателем з розміром зубців 10х10 мм. У випадку, якщо ламелі
мають заводську ґрунтовку поверхні, допускається наносити клей на підоснову вручну суцільним шаром
або механізованим способом – вертикальними смугами шириною не менше 5 см і з відстанню між
центрами смуг не більше 10 см.
Приклеювання плит допускається виконувати за попередньо приклеєними маячками. Маячки повинні
бути виготовлені з того ж матеріалу, що й плити.
При приклеюванні плити слід розташовувати довгим боком по горизонталі. Торці плит повинні щільно
прилягати один до одного. Не допускається утворення щілин між плитами.
Перед приклеюванням плиту слід насухо розмістити на підоснові для перевірки відповідності примикання
до сусідніх плит. У разі необхідності плита підганяється за місцем. Потім на плиту або на підкладку
наноситься клей, і плита прикладається до стіни в декількох сантиметрах убік від проектного положення і
притискається зі зміщенням до проектного положення.
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Після цього плиту слід щільно притиснути штукатурною дерев’яною терткою довжиною не менше 700
мм, домагаючись збігу зовнішньої площини приклеюваної плити із зовнішніми площинами сусідніх плит.
Рівність поверхонь плит слід перевіряти правилом завдовжки не менше 2000 мм.
Плити нижнього ряду повинні щільно примикати до лицьової окантовки профілю. Утворення щілин між
поверхнею плити і лицьовою окан- товкою профілю не допускається.
Для встановлення всіх ізоляційних плит існує правило, відповідно до якого перший ряд плит у цокольній
шині щільно прилягає до переднього канту шини. Не допускається утворення щілин між переднім кантом
шини та ізоляційною плитою внаслідок недостатньої кількості клею (рис. 7).
При приклеюванні теплоізоляційні плити слід прикладати до стіни і злегка зміщувати їх убік, щоб
поліпшити контакт з основою. Приклеювання теплоізоляційних плит завжди має здійснюватись зі
зміщенням вертикальних стиків. У разі нагальної потреби розкрою плит зміщення варіюють відповідним
чином.

Рисунок 6. Способи нанесення розчину клейової
суміші на поверхню плит утеплювача:
1 – клей, 2 – утеплювач

Рисунок 7. Приклеювання теплоізоляційних плит

При використанні плит утеплювача незначні нерівності і розбіжності площин сусідніх плит (до 3 мм)
допускається вирівнювати шліфувальними дерев’яними тертками довжиною не менше 400 мм,
обгорнутими наждачним папером. Залишки продуктів шліфування слід видалити.
Ряди плит слід розташовувати з перев’язкою не менше 100 мм. На кутах будинку плити також повинні
бути перев’язані (рис. 8 і 9). Стики плит не повинні розташовуватися на безперервних стиках або швах
підоснови (шви між панелями, різними матеріалами і т. ін.). Плити повинні перекривати шви і стики
підоснови не менше ніж на 100 мм.
У разі незадовільного приклеювання плиту слід повністю відірвати, потім ретельно видалити клей з неї та
основи і повторити приклеювання. Не допускається:
• зміщувати приклеєні плити після початку твердіння клею;
• заповнювати шви між торцями плит клеєм;
• вирівнювати клеєм зовнішні поверхні сусідніх плит.
Не допускається також стикувати плити на кутах скосів віконних або дверних прорізів. Тут плита повинна
вирізатися за місцем.
Для отримання чистих вертикальних кутів слід приклеїти плиту з одного боку кута з напуском, а плиту з
іншого боку кута зістикувати з нею. Потім виступаючу плиту слід обрізати згідно з рисунком 10. Для
забезпечення перев’язки по висоті кута слід приклеювати плити з різних боків кута по черзі з наступним
обрізанням.
При приклеюванні плит над віконними і дверними отворами допускається використовувати тимчасові
опори у вигляді відрізка цокольної планки на 100 мм довше горизонтального розміру самого отвору. Після
висихання клею тимчасову опору слід видалити.
При теплоізоляції скосів роботи повинні виконуватися з урахуванням таких вимог:
• плити приклеюються до скосу таким чином, щоб вони грубо виступали над ним;
• після висихання клею слід зафіксувати ущільнювальну стрічку або спеціальні профілі на віконній рамі і
відразу ж точно за міс- цем приклеїти скісну плиту;
• фасадна плита, що виступає за площину скосу, обрізається врівень зі скосом.

Рисунок 8. Приклеювання
рядових плит теплоізоляції
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Рисунок 9. Приклеювання плит теплоізоляції Рисунок 10. Кутові з’єднання плит
з перев’язкою на кутах будинку

Примикальні профілі слід приклеювати до віконних або дверних коробок до приклеювання плит на скосі.
Смуги плівки, інтегровані в профілі, слугують захистом віконних і дверних виробів і відповідно фіксуються.
Після нанесення і висихання декоративно-захисного шару смуги плівки слід обережно витягти з профілю
або обрізати.
Усі стики теплоізоляції з виступаючими елементами конструкцій повинні виконуватися герметично. Для
цього слід використовувати ущільнювальні стрічки, які необхідно приклеювати до виступаючого елементу
конструкції до приклеювання плит.
Не слід протягувати ущільнювальну стрічку навколо кута, тут стрічка повинна бути встановлена встик.
Місця прокладання інженерних комунікацій слід позначити на поверхні плит, щоб уникнути їх
пошкодження при встановленні анкерних пристроїв.

4. Встановлення анкерних пристроїв (дюбелів)
Для встановлення розпірних і гвинтових анкерних пристроїв слід висвердлити отвір через утеплювач у
підоснові (рис. 11).

Рисунок 11. Облаштування кріплення

Діаметр отвору повинен відповідати зовнішньому діаметру кріплення. Глибина отвору має бути на 10 мм
більше необхідної глибини закладання анкерного пристрою. Свердління отворів в основах, виготовлених з
легкого бетону або інших пористих матеріалів, слід виконувати за допомогою механізованого інструменту
тільки обертальної дії. Свердління отворів в основах з важкого бетону і повнотілої цегли слід виконувати за
допомогою механізованого інструменту ударно-обертальної дії.
Для видалення пилу слід використовувати інструменти з пиловідсмоктувальним ротором. Допускається
очищення отворів від утвореного при свердлінні пилу шляхом продування стисненим повітрям.
У просвердлені отвори встановлюються втулки анкерних пристроїв. Прижимна шайба повинна бути
втоплена врівень з поверх-нею плити. Стрижні анкерних пристроїв, залежно від типу пристрою, або
забивають, або закручують у встановлену втулку.

5. Облаштування посилювальних кутових накладок
та профільних кромок
Перед облаштуванням армувального шару кути будівлі та скоси слід посилити кутовими накладками з
інтегрованими частинами склосітки.
Допускається використовувати на кутах куточки без інтегрованої склосітки. У такому разі при
облаштуванні армувального шару з двох боків на кут повинен бути заведений армувальний матеріал не
менше ніж на 100 мм.
Для посилення горизонтальних кутів, утворених на фасаді виступаючими конструкціями або
заглибленнями ділянок стін, слід використовувати профіль-крапельник. Клей потрібно нанести на обидва
боки кута, а профіль-крапельник встановити в проектне положення і з обох боків закласти армувальний
матеріал у клей. При подальшому облаштуванні армувального шару армувальний матеріал слід укладати,
забезпечуючи напусток з армувальним матеріалом профілю не менше 100 мм.
На кутах дверних і віконних прорізів слід встановити посилюючу діагональну накладку із склосітки. Для
посилення внутрішніх кутів скосів віконних і дверних прорізів слід використовувати накладки з
армувального матеріалу відповідого розміру. Ширина армувального матеріалу повинна бути не менше
ширини скосу, довжина – не менше 400 мм (по 200 мм у кожен бік кута). Полотнами армувального
матеріалу також слід посилити й інші місця з перетином утеплених площин, а також місця кріплення
будівельних лісів. Посилюючі накладки з армувального матеріалу слід приклеювати і закладати в
армувальний шар.
Усі захисні профілі і підсилювальні накладки слід приклеювати і закладати в шар армувального
матеріалу Klebe- und Armierungsmörtel. Армувальні полиці профілів слід з’єднувати з основним
армувальним матеріалом з напустком не менше ніж на 100 мм.
Теплоізоляційний шар разом із встановленими анкерними пристроями, який посилюють накладками і
куточками, слід здавати зі складанням акту прихованих робіт.
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6. Облаштування водовідвідних елементів
При новому будівництві відливи підвіконь рекомендується встановлювати перед облаштуванням
армувального шару. Процес встановлення підвіконних відливів слід поєднувати з процесом утеплення
вертикальних скосів прорізів.
Допускається встановлювати підвіконні відливи після облаштування на скосах армувального шару. У
цьому випадку необхідно на горизонтальній поверхні нижнього скосу передбачити гідроізоляційний шар
на полімермінеральній основі товщиною 1,5 мм (рис. 12).
Підвіконні відливи
Герметик
нше

Костиль

не ме

0,1

Дюбель
Декоративно-захисний шар
Армувальний шар
Теплоізоляційний шар
Клейовий шар
Підготовлена основа

Рисунок 12. Теплоізоляція нижнього скосу вікна

Примикання підвіконного відливу до вертикальних скосів допускається виконувати без використання і з
використанням ущільнювальної стрічки.
Підвіконні відливи у всіх варіантах конструктивних рішень повинні виступати за поверхню
декоративно-захисного шару системи Krautherm не менше ніж на 50 мм.
Металеві карнизи та інші водовідвідні елементи необхідно встановлювати при облаштуванні
декоративно-захисного шару відповідно до проектної документації.
Захисний елемент парапету, виготовлений з оцинкованої сталі, повинен виступати за лицьову поверхню
декоративно-захисного шару не менше ніж на 80 мм.

7. Облаштування армувалього шару
Облаштування армувального шару слід виконувати по рівній і знепиленій поверхні. Роботи повинні
здійснюватися з використанням інструментів, виготовлених з інертних матеріалів (нержавіюча сталь,
дерево, пластмаса, пінополістирол). Загальна товщина армувального шару (з одним шаром
армувального матеріалу) має становити 3–4 мм.
Армувальний матеріал повинен міститися в середній частині або у верхній третині армувального шару;
не слід вдавлювати армувальний матеріал до зіткнення з теплоізоляційною плитою.
Роботи слід вести в напрямку зверху вниз, починаючи від верху стіни, захватками, ширина яких дорівнює
ширині рулону армувальної склосітки Gewebe 560, у такій послідовності:
• у верхній частині ділянки, куди наноситься армувальний шар, слід за допомогою цвяхів або шпильок
прикріпити до плит край армувального матеріалу, змотаного в рулон;
• на поверхню плит на ділянці висотою близько 1 м за допомогою зубчастого шпателя з нержавіючої
сталі (відстань між зубцями 6–8 мм) слід рівномірно нанести армувальну масу Klebe- und Armierungsmörtel.
Товщина шару – не менше 2–3 мм;
• поступово розгортаючи рулон, гладеньким шпателем з нержавіючої сталі слід утоплювати
армувальний матеріал у клей;
• невисохлий шар клею, в який утоплений армувальний матеріал, потрібно негайно зашпаклювати
другим шаром того ж клею товщиною не менше 1 мм таким чином, щоб забезпечити покриття
армувального матеріалу по всій поверхні.
Армувальний матеріал повинен бути рівномірно розтягнутий без утворення складок. Щоб уникнути
утворення дрібних часточок і агломерації на поверхні, не варто надмірно вирівнювати армувальний шар.
Утворені нерівності після затвердіння клею потрібно зашліфувати.
При облаштуванні армувального шару склосіткою Gewebe 560 потрібно забезпечити напусток
полотнищ армувального матеріалу не менше ніж на 100 мм у всіх напрямках.
Армувальний матеріал має бути повністю втоплений у клей (фактура армувального матеріалу не
повинна проглядатися). Якщо армувальний матеріал недостатньо втоплений, допускається нанесення
додаткового тонкого шару армувальної маси з подальшим затиранням. У разі потреби допускається
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робити отвори в армуючому матеріалі, наприклад у місцях кріплення будівельних лісів.
Армувальну масу слід наносити на теплоізоляційні плити за шириною полотна армувального матеріалу.
Сітку можна розташовувати як вздовж, так і впоперек.

Рисунок 13. Нанесення
гідрозахисного армувального
шару

Рисунок 14. Облаштування
Рисунок 15. Армування віконних
армуючоїсітки в гідрозахисному прорізів
армувальному шарі

Рисунок 16. Примикання
системи утеплення до сходів

1. Гідрозахисний шар, армований склосіткою.
2. Теплоізоляційний матеріал.
3. Допоміжна сітка над сходами.

8. Облаштування підсиленого армувального шару
Загальні вимоги з підготовки поверхні і технології нанесення наведено в розділі 7.
Облаштування підсиленого армувального шару доцільне в місцях з підвищеним механічним
навантаженням (цоколь, балкони, лоджії, ділянки фасадної стіни заввишки до 3 м, розташування уздовж
тротуарів і т. ін.).
Загальна товщина підсиленого армувального шару з використанням розчину Klebe- und
Armierungsmörtel і спеціальної панцирної склосітки становить 6–8 мм. У деяких випадках панцирну
армувальну склосітку наносять стик у стик, без напустку.

9. Облаштування захисного декоративного шару
Для облаштування захисного декоративного шару систем утеплення KRAUTHERM A та B можуть
застосовуватися різні типи фасадних декоративних штукатурок: мінеральні, акрилові, силікатні,
силіконові, мозаїчні.
Перед нанесенням фасадних декоративних штукатурок на поверхню армувального шару слід нанести
ґрунтувальну фарбу Quarzgrund. При використанні мінеральних і силікатних штукатурок поверхню
армувального шару слід ґрунтувати тільки у разі, якщо з моменту його облаштування минуло більше 1
місяця.
• При використанні мозаїчних або готових тонованих штукатурок ґрунтувальну фарбу Quarzgrund слід
затонувати в колір, наближений до колірного тону штукатурки. Для цього допускається в ґрунтувальну
фарбу додавати кольорові пігменти вручну або машинним способом.
Ґрунтувальну фарбу Quarzgrund слід ретельно перемішувати і рівномірно наносити валиком.
Для приготування штукатурних розчинів потрібно використовувати ємності з інертних матеріалів і
міксери для перемішування з метою отримання однорідної суміші. Після приготування суміш повинна бути
витримана до 10 хвилин, і безпосередньо перед застосуванням її знову слід ретельно перемішати.
Акрилові, силікатні, силіконові і мозаїчні штукатурки постачаються готовими до застосування. Їх слід
ретельно розмішати в пакувальній ємності. Консистенцію акрилових і силіконових штукатурних розчинів
слід регулювати шляхом додавання заданої кількості води відповідно до технічної інформації на матеріали.
Силікатні штукатурки можуть розводитися ґрунтовкою Mineral Grund.
Штукатурки, які постачаються у вигляді сухих розчинів (сумішей), змішують із заданою кількістю води за
допомогою тихохідного міксера з насадкою, мішалки безперервної дії або агрегату для приготування
штукатурки до утворення готової до застосування маси без грудок.
Мінеральні штукатурки розводяться водою безпосередньо перед застосуванням згідно з інструкцією на
матеріали.
Штукатурні суміші слід наносити до отримання шару необхідної товщини, рівної фракції зерна
штукатурки одним із таких способів:
• механізованим способом – за допомогою штукатурного агрегату зі спеціальною насадкою (рис. 17а);
• вручну – за допомогою тертки, виготовленої з інертного матеріалу, з рівним краєм (рис. 17б).
Механізованим способом фасадні декоративні штукатурки наносяться за допомогою насоса,
змішувача безперервної дії з використанням спеціальної насадки. При нанесенні механізованим способом
методом набризку відповідний діаметр сопла обирається залежно від розміру зерна. При нанесенні
методом набризку необхідно стежити за рівномірним нанесенням матеріалу, щоб не утворилися
перекриття шару в місцях кріплення лісів.
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а) механізований спосіб

б) ручний спосіб

Штукатурний розчин слід наносити безперервно. Допускається стикувати тільки «мокрі» фрагменти
захисного декоративного шару. Для перерв у роботі слід використовувати архітектурні фрагменти фасаду,
такі як балкони, кути, деформаційні шви, межі різних кольорів, стики і т. ін.
Безпосередньо після нанесення на стіну захисно-оздоблювальної штукатурки її поверхня має бути
затертою або структурованою пластмасовою або дерев’яною терткою.
Обробку захисного декоративного шару слід закінчити до моменту початку полімеризації: до появи на
поверхні захисного декоративного шару склоподібної плівки. Затерті й отверділі поверхні захисного
декоративного шару не допускається затирати повторно. Не допускається також у процесі затирання або
після нього зволожувати поверхню декоративно-захисного шару.
Захисний декоративний шар у період твердіння слід захищати від прямого впливу сонячних променів,
сильного вітру, дощу. У разі необхідності слід використовувати захисні екрани на лісах. У холодну пору
року і за високої вологості повітря слід звертати увагу на більш тривалий період твердіння штукатурок.
У разі виникнення дефектів або для зміни кольору поверхні декоративно-захисного шару допускається
його фарбування.
Поверхні, виконані з використанням мінеральних штукатурок, завжди повинні бути пофарбовані в два
шари.

10. Деформаційні шви
При облаштуванні деформаційних швів з використанням деформаційних профілів слід попередньо
нанести клей з обох боків шва на поверхню плит. Смуги тканини профілю потрібно закласти в клей; стики
профілів слід виконувати з напустком не менше 100 мм.
Для забезпечення рівномірної ширини шва та уникнення забруднень в шов до закінчення робіт слід
включити захисну стрічку з пінополістиролу.
Теплоізоляційні комплексні системи не вимагають незалежних вертикальних деформаційних швів на
замкнутих ділянках. Сис- тема може також перекривати шви плиткових будівельних елементів, але
повторення передбачених проектом роздільних швів (деформаційних і температурних) є обов’язковим.
Для утворення примикань до інших будівельних елементів, наприклад оштукатурених поверхонь,
поручнів, конструкцій даху і т. ін., застосовують ущільнювальну стрічку для швів.
Ущільнювальну стрічку приклеюють врівень з поверхнею ізоляційної плити на прилеглу підоснову. Як
тільки рулон розпаковують, стрічка починає розширюватися, досягаючи заданого розміру. Під час
монтажу плит утеплювача необхідно враховувати розрахункову характеристику розширення
ущільнювальної стрічки, забезпечивши необхідний ступінь її стиснення.
Ущільнювальну стрічку не варто загинати під кутом. Правильним є вкладання відрізків стрічки встик (рис. 18).
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Неправильно
Правильно
Рисунок 18. Облаштування ущільнювальної стрічки

11. Виправлення пошкоджень і технічне обслуговування
легких штукатурних систем утеплення Krautherm
Усі пошкодження та дефекти системи утеплення, виявлені в процесі монтажу й експлуатації, повинні
фіксуватися зі складанням акту обстеження конструкції.
Виявлені дефекти зовнішнього вигляду систем утеплення слід класифікувати на:
• дефекти, що не впливають на функціональні властивості системи утеплення;
• дефекти, що впливають на функціональні властивості системи утеплення.
Основні помилки монтажу системи утеплення та причини, що викликали їх появу, наведені в таблиці 1.
Дефекти системи утеплення та основні методи їх усунення наведені в таблиці 2.
Усунення дефектів і ремонт ділянок систем утеплення слід виконувати тільки за умови забезпечення
здатності основи витримувати навантаження (теплоізоляційного шару) і відсутності на основі динамічних
тріщин з великим розкриттям і значним рухом, зумовлених динамікою конструктивних елементів самої
будівлі.
При відновленні механічно пошкоджених ділянок систем утеплення невеликі вибоїни та тріщини слід
заповнювати клеєм Кlebe-und Armierungsmörtel 95 і, після дотримання нормативних технологічних перерв
у роботі, наносити декоративно-захисний шар.
При механічному пошкодженні теплоізоляційного шару системи утеплення навколо пошкодженого
утеплювача слід позначити прямокутник, відступивши за межі контуру пошкодження приблизно на 100 мм
у кожен бік. На всій позначеній площі слід видалити декоративно-захисний і армуючий шари, а потім
вирізати і видалити пошкоджений фрагмент теплоізоляційної плити. Місце вирізу утеплювача слід ретельно
виміряти і за розмірами підготувати теплоізоляційний вкладиш з того ж матеріалу. Потім на клейову
поверхню вкладиша слід нанести клей. Товщина клейового шару на вкладиші має відповідати товщині
клейового шару в ремонтованій системі. Клей не повинен потрапляти на торцеві грані вкладиша.
Вкладиш слід акуратно вклеїти і потім вирівняти його лицьову поверхню врівень із сусідніми плитами.
Кріпити вкладиші анкерними пристроями не слід.
Облаштування армувального шару на відновлюваних ділянках слід виконувати не раніше ніж через 48
годин після приклеювання утеплювача. Армувальний матеріал, що закладається в шар клею, повинен
перекривати стик старого і нового утеплювача по всьому контуру.
Поверхня армувального шару повинна бути ретельно вирівняна. Товщина нового армувального шару
має відповідати товщині наявного шару. Після витримування технологічних перерв слід нанести
декоративно-захисний шар.
Відновлені ділянки системи утеплення не повинні вирізнятися на загальному фоні. Контроль слід
здійснювати візуально.
Оздоблення місць кріплення будівельних лісів до будівлі здійснюється аналогічним чином.
Відновлені ділянки системи утеплення мають відповідати нормативним вимогам, що висуваються до
системи Krautherm.
Таблиця 1. Помилки монтажу та способи їх попередження
Можливі помилки

Виконання
робіт
при
тривалому впливі прямих
сонячних променів
Монтаж
при
температурах і
вологості повітря

низьких
високій

Монтаж при температурі
повітря нижче 5 °С, нічні
заморозки
Приклеювання
плит
утеплювача на вкриту
пилом, забруднену або
нагріту поверхню основи

Наслідки

Правильне рішення

Вплив погодних умов під час монтажу
Висихання
і
розшарування Не монтувати при сильному
армуваль- ного шару:
сітчасті прямому впливі сонця або під час
тріщини в шарі обробки
літньої спеки
Процес твердіння сповільнюється, Уникати монтажу при низьких
клей і штукатурка тривалий час температурах і високій вологості
залишаються м’якими. В’яжучий повітря. Фасади слід захищати від
компонент штукатурки може бути прямого впливу дощу
вимитий дощем
На мокрій від дощу, замерзлій Уникати монтажу, якщо очікується
стініне можна досягти нормальної температура повітря нижче 5 °С,
адгезії. Водорозчинні структури або облаштувати локальний захист
втрачають здатність до твердіння
і обігрів
Підготовка поверхні основи
При монтажі теплоізоляційної Очистити поверхню від розділяючих
системи не забезпечено необхідний речовин, у разі потреби злегка
рівень адгезії
зволожити або використовувати
ґрунтовку
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Приклеювання
плит
утеплювача на поверхню
основи, намоклу від дощу
або надмірної вологості
Приклеювання до старих,
непоглинаючих
шарів
фарби або до поверхонь з
металу, штучного матеріалу
Монтаж теплоізоляційної
системи до самої поверхні
землі

Недостатній
рівень
адгезії; Дати можливість висохнути
небезпека утворення підвищеного
накопичення вологи в системі
Недостатній рівень адгезії

Видалити старі шари фарби,
застосувати
високоадгезійні
синтетичні ґрунтовки або клеї,
додати дюбельні кріплення
Через бризки води виникає Слід виконати цокольну частину
небезпека набухання, забруднення висотою не менше 30 см
декоративно-захисного
шару,
ураження мохом, грибками
Порядок монтажу теплоізоляційних плит
Відсутність перев’язки швів На плитах у місцях швів Монтаж плит з перев’язкою швів не
декоративно-захисного
шару менше 100 мм
виникають тріщини. Є небезпека
поширення тріщин на декілька плит
Є небезпека недостатнього за- Використовувати цільні плити.
кріплення частини плит
Нещільно підігнані плити, відкриті
шви між рядами плит, клейова і
Мозаїка із залишків плити
армувальна маса, що потрапила в
щілини, створюють небезпеку
виникнення тріщин. Зазори між
плитами слід ущільнити, за
необхідності додатково заповнити
смугами
теплоізоляційного
матеріалу
переходи в товщині армуючого Плити слід монтувати без
Різниця в товщині сусідніх Різкі
шару. Є небезпека виникнення перепадів. У разі потреби
плит
тріщин у шарі фінішної штукатурки нерівності відшліфувати
Відкрита
тріщина Небезпека виникнення здуття і
заповнена
звичайним тріщин у шарі штукатурки як
пінозаповнювачем
наслідок
набухання
пінозаповнювача
Приклеювання теплоізоляційних плит
Плити відходять від поверхні основи,
вигинаються – утворення щілин на
Недостатня кількість клею
шарі штукатурки, зміщення плит
Плити нещільно притиснуті Плити вигинаються – утворення
до стіни
щілин на шарі штукатурки

Відкриті
тріщини
між
теплоізоляційними плитами слід
заповнити смужками, вирізаними з
того ж матеріалу, що й плити, або
використати
спеціальні
пінозаповнювачі
Слід наносити достатню кількість
клею
Плити слід щільно притискати до
стіни

Недостатнє приклеювання Виникнення вигину в центральній Приклеювати
слід
в центральній частині плити частині плити
смуговим методом

точково-

Неповна клейова смужка Вигинання країв плит і зумовлені цим Приклеювати
слід
по периметру плити
тріщини на штукатурці
смуговим методом

точково-

У клейову масу доданий Недостатній рівень адгезії через Клей
слід
використовувати
пісок
порушення складу продукту
відповідно
до
рекомендацій
виробника
Підготовка теплоізоляційних плит для покриття армувальним шаром
Пінополістирольні
плити Верхня поверхня перешкоджає Пінополістирольні
плити
слід
занадто довго піддавалися адгезії
відшліфувати
впливу погодних умов
(наприклад, ультрафіолетового випромінювання)
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Плити не очищені
шліфувального пилу

від Роздільні речовини і пил перешкоджають адгезії
Армувальний шар
Армувальна сітка без Виникнення тріщин штукатурки
напустку або з недостатнім
напустком
Клей
нанесений
на Армувальна сітка не знімає натягу –
поверхню дуже тонко, сітка виникають тріщини; видимі місця
не втоплена в клей
напуску армувальної сітки
Армувальна
сітка Армувальна сітка не знімає
безпосередньо закріплена напруження, не виконує функції
на ізоляційній плиті, і на неї армування. Клей недостатньо
нанесений клей
добре контактує з плитою. Як
наслідок – виникають тріщини,
пустоти і відшарування клею від
поверхні плити
Складки на армувальній Виникнення тріщин на штукатурці
сітці і розрізання складок

Шліфувальний пил і роздільні
речовини слід ретельно видалити
Напуск смуг армувальної сітки
повинен становити не менше
100 мм
Армувальну сітку слід рівномірно
закладати в армувальну масу
досить глибоко
Спочатку наноситься шар клею,
потім рівномірно втоплюється сітка,
і знову наноситься шар клею. Сітка
має
знаходитися
приблизно
посередині армувального шару
або ближче до поверхні

Армувальну сітку слід монтувати
без складок, на сітці не можна
робити надрізи
тріщин у зазорах між Армувальну сітку слід монтувати
Армувальна сітка відсутня Виникнення
плитами
згідно з пунктом 7
Армування проводилося в Розшарування армувального шару Не допускається вирівнювати
кілька стадій з повним
затверділий армувальний шар
твердінням кожного шару
Декоративно-захисний шар
Штукатурка
нанесена Нерівномірна
структура Товщина має відповідати величині
більш тонким шаром штукатурки
зерна наповнювача
відносно
величини
структурного зерна
Поверхня не проґрунто- Сітчасте розклеювання, недостатня Ґрунтовку слід наносити відповідно
вана
адгезія
штукатурки
до до пункту 9
армувального шару
Кольорова мінеральна або Виникнення
ефекту
плям. Фарбування
штукатурки
силікатна штукатурка не Нерівномірний колірний тон
паропроникною силікатною або
пофарбована паропрониксиліконовою фарбою відповідного
ною силікатною або
кольорового тону
силіконовою фарбою
Інші помилки
Занадто темний шар Через велику термічну напругу у Застосовувати світлі тони штукафінішного покриття
шарі
штукатурки
виникають турки з індексом світлості не менше
тріщини
20. Допустима насиченість кольору
залежить від типу штукатурки
Фасадна
фарба
і Вимальовуються шви плит, на Використовувати «дихаючі», відсистемі
штукатурки,
штукатурка занадто густі і оштукатуреній поверхні виникають повідні
недостатньо паропроникні плями від вологи; відбувається фасадні фарби (тільки силікатні і
силіконові)
відшарування фарби
Відсутність ущільнювальних Виникнення тріщин, намокання Слід дотримуватися технології
стрічок і спеціальних профі- утеплювача
монтажу
лів у місцях примикань
Неправильне встановлення Намокання утеплювача, відшару- Слід дотримуватися технології
водовідвідних елементів
вання армувальнго і декоративно- монтажу
захисного шарів
Деформаційні шви будівель Виникнення тріщин у шарах Встановлення деформаційних швів
слід повторювати в системі
перекриті теплоізоляційни- теплоізоляційних систем
утеплення і виконувати відповідно
ми плитами
до вимог пункту 10
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Технологія виконання робіт з утеплення фасаду
Таблиця 2. Дефекти системи утеплення та заходи щодо їх усунення
Дефекти
Заходи щодо
Опис дефектів
Технологія та матеріали
теплоізоляціїї
їх усунення
1. Дефекти, що не впливають на функціональні властивості системи утеплення
1.1.
Зміна Спостерігається зміна Д о д а т к о в е
з
кольору фарбування
зовнішнього вигляду відтінку
дотриманням
покриття
системи утеплення
системного принципу
(систем Krautherm А,
Krautherm В)
1.2.
Природне Зміна кольору покри- Перефарбування сазабруднення. нуючим покриттям
старіння декоративно- ття,
Обростання грибами,
захисного шару
водоростями
кольору
1.2. Природне старін- Зміна
забрудня декоративно-за- покриття,
нення. Обростання
хисного шару
грибами, водоростями
Невеликі,
одиничні
мікротріщини шириною менше 0,2 мм у
декоративно-захисно
му шарі

Перефарбування сануючим покриттям
Перефарбування сануючим покриттям
Нанесення
нових
армуючого і декоративно-захисного
шарів з дотриманням
системного принципу

Незначні відшаруван- Локальний ремонт поня ділянок декора- шкоджених ділянок.
тивно-захисного шару П е р е ф а р б у в а н н я
сануючим покриттям
Нанесення
нових
армувального і декоративно-захисного
шарів з дотриманням
системного принципу
2. Дефекти, що впливають на функціональні властивості системи утеплення
2.1.
Дефекти Часті павутиноподібні Облаштування но- Повне видалення декоративнодекоративно- захисного шару. Перевірка
шириною вого
декоративно-захисно- тріщини
несучої здатності армуючого
більше 0,2 мм, що захисного шару
го шару
шару і його очищення. Ґрунтовка
проходять через весь
Quarzgrund Uni (за необхідності).
декоративно-захисЗахисно-оздоблювальна штуканий шар
турка Krautherm за системним
Часті відшарування
принципом. За необхідності
ділянок декоративнофінішне фарбування
захисного шару
2.2. Дефекти арму- Часті павутиноподібні Облаштування нових Повне видалення декоративнотріщини, що проходять армуючого і декора- захисного і армувального шарів
вального шару
над
армувальним тивно-захисного шарів до плит утеплювача. Перевірка
здатності теплоізоляційного шару
матеріалом або через
витримувати навантаження і його
весь
армувальний
очищення.
За
відсутності
шар
здатності теплоізоляційного шару
Тріщини по швах
витримувати навантаження дотеплоізоляційних плит,
пускається виконувати додаткове
що проходять через
кріплення анкерними пристармувальний шар
роями, що має підтверджуватися
Сильні відшарування,
відповідними
розрахунками.
здуття, розшарування
Облаштування нових армувальдекоративно-захисного
ного і декоративно-захисного
і армувального шарів
шарів
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пошкод- Локальний ремонт по2.3. Втрата функ- Механічні
шарів
ціональних властивос- ження теплоізоляцій- шкоджених
ного шару системи системи утеплення
тей утеплення
утеплення

Заміна
пошкодженого
фрагмента
теплоізоляційного
шару. Локальне облаштування
нових
армувального
і
декоративно-захисного шарів.
Вирівнювальне фарбування

Втрата
несучої Заміна
ділянок
здатності (обвалення) системи утеплення
ділянок
теплоізоляційного шару

Перевірка здатності всього
теплоізоляційного
шару
витримувати навантаження.
При локальних пошкодженнях і
за
достатньої
здатності
теплоізоляційного
шару
витримувати навантаження всієї
системи для усунення дефектів
слід виконати локальний ремонт
тільки
пошкоджених шарів
системи утеплення. За відсутності
здатності теплоізоляційного шару
витримувати
навантаження
допускається
виконання
додаткового
кріплення
анкерними пристроями, що має
підтверджуватися відповідними
розрахунками, або проведення
демонтажу наявної і монтажу
нової системи утеплення

Демонтаж існуючої і Демонтаж наявної системи
монтаж нової системи утеплення. Утилізація матеріалів.
утеплення
Монтаж
нової
системи
утеплення
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Об’єкти

м. Київ, вул. Комарова

м. Київ, вул. Вірменська

34

м. Київ, вул. Григоренка

м. Одеса, ЖК «Мадагаскар»

м. Київ, вул. Механізаторів

м. Київ, вул.Комарова
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Об’єкти

м. Буча, ЖК «Новатор»

м. Вінниця, ЖК «Поділля»

36

м. Запоріжжя, готель «Слава»

м. Буча, ЖК «Центральний»
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Алфавітний покажчик
ACRYL GRUND

15

OBJECT PRO

19

FASSADEN FINISH

17

QUARZGRUND GRAU

17

GEWEBE 560

7, 9

QUARZGRUND

7, 9, 17

GRUND KONZENTRAT

15

RELIEFFARBE

17

KERAMIK UND STEIN
KLEBER 86 GRAU

20

SI-SI FASSADEN FARBE

17

SI-SI PUTZ

13

SILIKON FARBE

17

KLEBEUND ARMIERUNGSMÖRTEL 7, 9
KLEBEMÖRTEL

7, 9, 20

LATEXAN

19

SILK MATT

19

LEICHTPUTZ UNI 69

20

STANDART PLUS

19

MINERALPUTZ

13

UNI GRUND

17

MINERAL GRUND

15
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!

- Витрати матеріалів указані орієнтовно. Точні витрати
визначаються шляхом пробного нанесення на
конкретному об’єкті.
- Витрати можуть змінюватися залежно від основи,
способу нанесення, навичок робітників.
- Витрати по фасадних фарбах, внутрішніх фарбах і
ґрунтовках вказані для гладкої (рівної) поверхні та в один
шар.

Color 2.0 – це унікальна система машинного
тонування від Krautol.
Ретельно підібрані компоненти Color створюють
надзвичайно широке розмаїття в практичному
застосуванні. Будь то фасадні фарби, фарби для
внутрішніх робіт, декоративні штукатурки: для кожної
сфери застосування є індивідуально підібране рішення
для тонування. Завдяки сучасній технології тонування
Color широкий асортимент продукції для даної галузі
представлений у привабливому колірному розмаїтті.

Матеріали, що мають високий ступінь екологічності.

Водорозчинні матеріали.
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