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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Посібник» розроблений на підставі
даних ДСТУ Б В.2.6-36 та з урахуванням вказівок діючої нормативної документації.
1.2. «Посібник» містить матеріали для проектування, улаштування та експлуатації системи теплоізоляції опалювальних будинків та
споруд різного призначення з використанням
в якості утеплювача пінополістирольних та
мінераловатних плит.
1.3. Матеріали розроблені для наступних умов:
• будинки одно- та багатоповерхові, І – V
ступеню вогнестійкості з сухим та нормальним температурно-вологим штучним режимом для будівництва на всій
території України;
• стіни несучі або самонесучі зі штучних
матеріалів (цегла, камені, ячеїстобетонні
та бетонні блоки), збірні крупнопанельні або монолітні залізобетонні.
1.4. Проектування слід вести з урахуванням вказівок наступної нормативної документації та данного Посібника:
• ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкції будинків
та споруд. Конструкції зовнішніх стін з
фасадною теплоізоляцією. Класифікація
й загальні технічні вимоги»;
• ДСТУ Б В.2.6-36 «Конструкції будинків
та споруд. Конструкції зовнішніх стін
з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови»;
• ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та
експлуатації»;
• ДБН В.2.6-31-2006 «Теплова ізоляція будівель»;
• ДБН В.2.2-15-2005 – «Житлові будинки»;
• ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека
об'єктів будівництва» зі зміною №1 від
01.06.2007;
• СНіП II-12-77 – Захист від шуму;
• СНіП 3.03.01-87 «Несучі та огороджуючі
конструкції».
1.5. Роботи з улаштування систем теплоізоляції необхідно виконувати з урахуванням
ДБН В.2.6-22-2001 – «Улаштування покриттів із застосуванням сухих сумішей» та даного «Посібника».

1.6. Зовнішню скріплену теплоізоляцію з
наступним оздобленням фасаду будинку або
споруди виконують з метою забезпечення:
• відповідності мікроклімату внутрішніх
приміщень будинків та споруд вимогам
діючих на території України теплотехнічних параметрів;
• зменшення витрат енергії на створення
потрібних параметрів мікроклімату внутрішніх приміщень будинків та споруд;
• стабілізації теплового режиму у внутрішніх приміщеннях будинків та споруд протягом різних пір року;
• швидкого прогріву в період опалювального сезону та швидкого охолоджування
в літній період року повітря внутрішніх
приміщень;
• кращого збереження будинків та споруд за рахунок зменшення деформацій
конструкцій, що викликаються різкими
перепадами температури зовнішнього
середовища, а також за рахунок забезпечення захисту від корозії зовнішніх огороджуючих конструкцій;
• покращення зовнішнього вигляду фасадів будинків та споруд, що раніше експлуатувалися протягом тривалого часу.
1.7. Витрати матеріалів та працезатрат в
«Посібнику» наведені для утеплення та оздоблювання 100 м2 поверхні зовнішніх огороджуючих конструкцій будинків та споруд, що
експлуатуються в умовах температурних зон
згідно з ДБН В.2.6-31-2006.
1.8. Всі роботи з утеплення та наступного оздоблювання будинків та споруд виконуються із застосуванням сухих будівельних
сумішей при температурі навколишнього середовища не нижче + 5 ˚С та не вище + 30 ˚С
в дві зміни.
1.9. До складу робіт, що розглядаються в
«Посібнику», входять:
• підготування поверхонь зовнішніх огороджуючих конструкцій до виконання
робіт з утеплення;
• прикріплення перфорованих цокольних
профілів до нижньої частини будинку
по його периметру;
• огрунтування поверхні зовнішніх огороджуючих конструкцій за допомогою
ґрунтувальної суміші;
• приготування клейової розчинної суміші з сухої суміші та води;
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• нанесення клейової розчинної суміші на
поверхню плит утеплювача та приклеювання їх до поверхні огороджуючих конструкцій;
• заповнення ущільнюючим матеріалом
місць примикання плит утеплювача до
віконних та дверних рам, а також місць
з'єднань плит утеплювача з карнизною
плитою;
• улаштування деформаційних швів у термоізолюючому покритті;*
• закріплення плит утеплювача на огороджуючих конструкціях за допомогою
з'єднувальних елементів (дюбелів, гвинтів з гайками та шайбами);
• приготування клейової розчинної суміші з сухої суміші і води та її нанесення на
поверхню утеплювача;
• укріплення перфорованих кутків в торцях
першого поверху, а також по периметру
віконних прорізів будинку та приклеювання склосітки по всьому фасаду будинку;
• огрунтування поверхні клейового розчину грунтувальною сумішшю;
• приготування штукатурних сумішей з
сухої суміші та води;
• оштукатурювання поверхні фасаду;
• укріплення в нижніх частинах віконних
прорізів металевих козирків;
• улаштування навісів з гідроізоляцією,
з'єднаних з покрівлею;**
• фарбування фасаду будинку фарбами
або гідрофобними сумішами.***
1.10. В разі прив'язування конструктивних
рішень утеплення фасадів до конкретного
об'єкту в процесі розробки проекту виконання робіт слід уточнити питання:
• тип системи скріпленої теплоізоляції
Примітка:
* даний вид робіт виконується тільки у
випадку утеплення будинків та споруд, в яких
присутні деформаційні шви.
** даний вид роботи виконується тільки в
разі утеплення будинків з пласкою покрівлею,
а також споруд з лотковою покрівлею.
*** даний вид роботи виконується в тому
випадку, коли проектом передбачене додаткове фарбування або гідрофобізація декоративного штукатурного шару.
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відповідно до ДСТУ Б В.2.6-36, що рекомендується до застосування на даному
об'єкті;
• перелік та об'єм підготовчих робіт, які
необхідно виконати перед початком робіт з утеплення об'єкта;
• засоби підмащування та підйомні механізми, які застосовуються підчас виконання робіт;
• мінімальні товщини плит утеплювача,
що дозволяють забезпечити потрібні теплотехнічні параметри об'єкту;
• схеми кріплення плит утеплювача до зовнішніх огороджуючих конструкцій за
допомогою дюбелів;
• конструктивні рішення з'єднання плит
утеплювача з нетрадиційно виконаною
покрівлею;
• перелік засобів механізації, інструментів та пристроїв з урахуванням максимального використання наявних в підрядника засобів механізації, пристроїв
та інструментів;
• калькуляція трудових та матеріальних
витрат.
1.11. Роботи з улаштування скріпленої теплоізоляції рекомендується виконувати з
лісів, захищених сіткою, з підмостей або самопідйомних колисок.
1.12. В разі застосування пінополістрольних плит в якості утеплювача для їхньої наклейки та наступного захисту необхідно
застосувати суміші Ceresit СТ 83, Ceresit
СТ 83 Pro, Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit CT 87, Ceresit СТ 100 Impactum, а в разі
використання мінераловатних плит повинні застосовуватися Ceresit СТ 180 Pro, Ceresit СТ 190,
Ceresit СТ 190 Pro.
1.13. Контроль якості робіт з утеплення фасадів виконується відповідно до ДБН
В.2.6-22-2001 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей» та
даного «Посібника…».
1.14. Дозвільні документи при застосуванні скріпленої системи теплоізоляції наведені
в Додатку 5.
1.15. Правила експлуатації «Системи скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків та
споруд «Ceresit» наведені в розділі 9.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ
ТА СФЕРА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
2.1. Система належить до класу А згідно з
ДСТУ Б В.2.6-34. За видами утеплювача та декоративної штукатурки поділяється як це зазначено на рис.1.

2.2. Сфера застосування підтипів системи скріпленої теплоізоляції залежно від конструктивних характеристик будівельного
об’єкта та від його призначення наведені в
табл.1.
2.3. За сферою застосування системи поділяються на I, II та III тип.
До першого типу належить система, яка
виконується із застосуванням мінераловатних

Система утеплення Ceresit
Утеплювач
Пінополістирольні плити

Мінераловатні плити

Декоративні тонкошарові штукатурки
Полімерцементні
Ceresit CT 35
Ceresit CT 36
Ceresit CT 137
Акрилові
Ceresit CT 60
Ceresit CT 63
Ceresit CT 64
Мозаїчна
Ceresit CT 77
Силікон-силікатні
Ceresit CT 174
Ceresit CT 175
Силікатні
Ceresit CT 72
Ceresit CT 73
Силіконові
Ceresit CT 74
Ceresit CT 75
Ceresit Visage
Еластомірнi
Ceresit CT 79 Impactum

Полімерцементні
Ceresit CT 35
Ceresit CT 36
Ceresit CT 137
Силікатні
Ceresit CT 72
Ceresit CT 73
Силіконові
Ceresit CT 74
Ceresit CT 75
Ceresit Visage

Рис.1. Класифікація системи скріпленої теплоізоляції

утеплювачів та полімерцементних, силікатних
та силіконових декоративних штукатурок.
Система першого типу призначена для
утеплення будинків та споруд різного призначення без обмеження висоти за пожежними вимогами.
До другого типу належить система, яка виконана із застосуванням пінополістирольних
плит у комбінації з мінераловатними плитами
та мінераловатними розсічками, а також полімерцементними, акриловими, силікатними та
силіконовими декоративними штукатурками.

Система другого типу скріпленої зовнішньої теплоізоляції з пінополістирольними та мінераловатними плитами може застосовуватися
для утеплення зовнішніх стін будинків і споруд різного призначення висотою до 25 поверхів включно (за винятком дитячих дошкільних
закладів, навчальних закладів та лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4,
ДБН В.2.2-10) з урахуванням вимог п.3.4 ДБН
В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та змін №1 до нього від 01.06.2007 р.,
і вимог (які враховують, що вказана вище сис5

Т а б л и ц я 1. Сфера застосування скріпленої теплоізоляції

(згідно з ДСТУ Б В.2.6-36 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін
з фасадною теплоізоляцією та обробкою штукатурками. Загальні технічні умови»)

Типи
утеплювачів, які
Коротка характеристика
Тип використовуються
будівель і споруд
системи при встановленні
та їхнє призначення
системи цього
типу
1
2
3
Будинки і споруди різного при- I тип
Мінераловатні
значення з цегли, природного
плити
каменю, бетону, заввишки до
25 поверхів включно.
При утепленні будівель і споруд понад 25 поверхів необхідно розробляти для кожної
будівлі комплекс додаткових
заходів щодо забезпечення несучої здатності системи.
Будинки і споруди різного при- II тип Пінополістирольні
значення з цегли, природного
та мінераловатні
каменю, бетону з висотою до
плити
25 поверхів (за винятком дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів та лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3,
ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10).
Утеплення дитячих дошкільних
закладів та навчальних закладів.
При утепленні будівель і споруд
понад 25 поверхів необхідно
розробляти для кожної будівлі
комплекс додаткових заходів
щодо забезпечення несучої
здатності системи.
Будинки і споруди різного призначення з бетону, цегли, природного каменю заввишки до трьох
поверхів з покрівлею, виконаною
з горючих матеріалів, або несучими елементами покрівлі, виконаними з горючих матеріалів (за
винятком лікувальних установ зі
стаціонарами).
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Розташування плит
утеплювача на поверхні
зовнішніх стінних
конструкцій будівель
і споруд
4
На всій поверхні зовнішніх
стінових, огороджувальних
конструкцій.

Виконання обрамлення віконних
і дверних отворів минераловатним утеплювачем завширшки
не менше, ніж дві його товщини
на кожному поверсі та монтаж
горизонтальних поясів аналогічного перетину до 9-го поверху
через кожні 3 поверхи, після 9-го
поверху мінераловатні плити по
всій поверхні;
на глухих стінах будинків і споруд до 26,5 метрів плити з пінополістиролу по всій поверхні.
Для дитячих дошкільних закладів та навчальних закладів
додатково передбачається суцільний мінераловатний пояс не
менше ніж два метри від рівня
вимощення.
III тип Пінополістирольні На всій поверхні зовнішніх
плити
конструкцій, за винятком
поясів, і в місцях приєднання
утеплювача до покрівлі.
Мінераловатні
Пояси уздовж периметра будівплити
лі або споруди, що облаштовуються в місцях приєднання
утеплювача до покрівлі.

тема зовнішньої теплоізоляції при застосуванні протипожежного пояса з негорючих
утеплювачів вважається такою, що не поширює горіння), наведені нижче:
• в будинках і спорудах з висотою до 25 поверхів включно необхідно виконувати обрамлення віконних і дверних отворів негорючим утеплювачем (минераловатним,
скловолокнистим, базальтоволокнистим)
завширшки не менше, ніж дві його товщини на кожному поверсі, та влаштовувати горизонтальні протипожежні пояси
з негорючого утеплювача через кожні три
поверхи, починаючи з третього поверху
до дев’ятого поверху включно (26,5 м),
починаючи з дев’ятого поверху до двадцять п’ятого поверху включно утеплення
виконується плитами з мінеральної вати
по всій поверхні фасаду; при утепленні
дитячих дошкільних закладів та навчальних закладів додатково передбачається
суцільний мінераловатний пояс не менше двох метрів від рівня вимощення;
• на глухих стінах будинків і споруд з висотою до 26,5 м виконується утеплення плитами з пінополістиролу по всій поверхні.
До третього типу належить система, яка виконується із застосуванням пінополістирольних
плит, полімерцементних, акрилових, силікатних
та силіконових декоративних штукатурок.
Система третього типу призначена для утеплення будинків та споруд до трьох поверхів.
2.4. Сфера застосування системи регламентується також й іншими умовами, а саме:
За геологічним та геофізичним – це звичайні умови будівництва;
За природно-кліматичним:
• допустиме нормативне значення вітрового тиску, кПа (кгс/м2), згідно з ДБН
В.2.2-15-2005, встановлюється на основі
розрахунку міцності механічного кріплення утеплювача до основи;
• допустимі температурні райони I, II (відповідно до ДБН В.2.6.-31:2006) із зміною
№1;
• допустима розрахункова зимова температура зовнішнього повітря при експлуатації об’єктів, ˚С – не нижче мінус
40, приймається як середня температура
повітря найбільш холодної п’ятиденки;
• допустимі зони вологості (згідно з ДБН

В.2.6.-31:2006) – суха, нормальна, волога;
• допустимий ступінь агресивності зовнішнього середовища – неагресивний,
слабоагресивний.
За умовами експлуатації:
• допустима відносна вологість повітря
всередині приміщень будинків із застосуванням систем – 75%;
• ступінь вогнестійкості будинків, в яких
застосовуються системи, визначається
прийнятими об’ємно-планувальними та
технічними рішеннями.
Системи можуть застосовуватися на будинках, огороджуючі конструкції яких виконані зі стінових матеріалів класу міцності не
нижче В2,5, що забезпечують зусилля висмикування дюбеля, див. табл. 9.
3. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ,
ОКРЕМИХ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ
ТА МАТЕРІАЛІВ
3.1. Відповідність характеристик систем
(табл. 2) та застосованих в них матеріалів
і виробів (табл. 3) вимогам нормативних документів, а також призначенню та сфері застосування, зазначених вище, встановлено на
підставі таких документів:
• висновок Державної санітарно-гігієнічної
експертизи №5.10/12623 від 03.09.01 – відповідність вимогам санітарних норм;
• лист Державного департаменту пожежної безпеки №12/6/3165 від 18.09.02 та
лист №21/3/1648 – відповідність пожежним вимогам.
3.2. Для встановлення скріпленої теплоізоляції необхідно застосовувати матеріали та вироби, властивості яких наведені в табл. 4–9.
3.3. В якості теплоізоляції застосовують
вироби з плит пінополістиролу типу ПСБ-С,
які виготовляються відповідно до ДСТУ Б.
В.2.7-8-94 «Плити пінополістирольні» щільністю не менше 15 кг/м3 або Ceresit CT 315
та з мінеральної вати згідно з ДСТУ
Б В.2.7 - 94 - 2000 та ДСТУ Б В.2.7 - 97 - 2000 або
Ceresit CT 320.
3.4. Для встановлення системи рекомендуються плити таких номінальних розмірів:
• пінополістирольні: 1200х1000; 1200х500;
1000х500; 800х500 товщина від 30 мм та
більше з інтервалом 10 мм;
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Т а б л и ц я 2. Вимоги до системи теплоізоляції відповідно до ДСТУ Б В.2.6-36
Найменування показника,
одиниці виміру
Теплопередача стіни із закріпленою на ній
скріпленою теплоізоляцією
Опір удару, Дж, не менше:
цоколю
стіни 1-го поверху
стіни вище 1-го поверху

Значення показника
Не менше значень, встановлених
ДБН В.2.6-31:2006 (зі зміною №1)

Морозостійкість захисно-декоративного шару,
циклів, не менше
Зусилля висмикування дюбелю зі стіни, Н,
не менше:
бетон, повнотіла цегла
пустотна цегла та камінь, ячеїсті бетони
зі щільністю більше 600 кг/м3
Міцність зчеплення з основою та захиснодекоративним шаром плит утеплювача,
МПа (кгс/см2), не менше,
на органічній основі
на мінеральній основі
Опір паропроникності опоряджувального шару системи скріпленої теплоізоляції, м2•год•Па/мг, не більше:
з утеплювачем на органічній основі
з утеплювачем на мінеральній основі
Коефіцієнт водопоглинання захиснодекоративного шару, кг/м2•√година, на більше:
полімерцементні суміші
полімерні суміші
Маса 1 м2 системи теплоізоляції без
вирівнюючого шару, кг, не більше:
з органічним утеплювачем
з мінеральним утеплювачем
• мінераловатні: 1000х600 (товщина 30, 40,
50, 60, 80, 100, 120); 1200х200 (товщина
40, 50, 60, 80, 100,120).
3.5. Фізико-технічні показники теплоізоляційних пінополістирольних та мінераловатних плит наведені в табл. 4.
3.6. Плити за пожежними вимогами мають
наступні характеристики:
пінополістирольні:
8

10
5
3
при цьому не повинно бути тріщин
та відколов на захисно-декоративному
шарі
75 – для цоколів
50 – для стін
500 (гвинтові дюбелі)
250 (забивні дюбелі)
200 (гвинтові дюбелі)

0,08 (0,8)
0,015 (0,15)
0,37
0,18
0,5
0,2
25
40

• група горючості – Г1 – Г2;
• група займистості – В2;
• група димотворюючої здатності – Д3;
• група з розповсюдження полум’я – РП1
(не розповсюджує).
мінераловатні:
• група горючості – НГ.
3.7. Стіни з теплоізоляцією з пінополістиролу, гідрозахисним шаром та декоратив-

Т а б л и ц я 3. Матеріали та вироби, що застосовуються для улаштування системи відповідно
до ДСТУ Б В.2.7-126:2011, ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Найменування та
призначення шару
1

1. Клейовий шар
для приклеювання
плит утеплювача
до основи, а також
для вирівнювання
поверхні основи

2. Теплоізоляційний
шар

Складові системи типу:
Товщина
шару, мм
II
III
3
4
5
Суха цементнопіщана суміш: для
мінеральних плит – Суха цементнопіщана суміш
Ceresit СТ 190,
Суха цементноCeresit СТ 85,
Ceresit СТ 190 Pro,
піщана суміш
Ceresit
СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 180 Pro;
3–10
Ceresit СТ 190, для
Ceresit
СТ 83,
Ceresit СТ 190 Pro, плитполістирольних
– Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 83 Pro,
Ceresit СТ 180 Pro Ceresit
Ceresit СТ 100
СТ 85 Pro,
Impactum
Ceresit СТ 83,
Ceresit СТ 83 Pro,
Ceresit СТ 100 Impactum
I
2

Плити теплоізоляційні мінеральні
(Ceresit СТ 320)
–

Згідно з
тепло–
технічним
Плити полістирольні (Ceresit СТ 315) розрахун–
ком
–

3. Елементи кріплення
теплоізоляційних
матеріалів

Полімерні дюбелі із сердечником з нержавіючої сталі
(Ceresit СТ 330, Ceresit СТ 335)

4. Армуючий
штукатурний шар

Суха цементно-піщана суміш марок: для Суха цементномінеральних плит – піщана суміш
Суха цементноCeresit СТ 190,
піщана суміш Ceresit СТ 190 Pro; для Ceresit СТ 85,
Ceresit СТ 190, пінополістирольних Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 190 Pro плит
СТ 100
– Ceresit СТ 85, Ceresit
Impactum
Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 100 Impactum

–
• в разі
фінішного
покриття
фасадними
фарбами

2–3

• декоративними
штукатурками

1,5 – 3

5. Армуюча склосітка

Імпрегнована склосітка з розмірами ячеєк 5 мм х 5 мм
(Ceresit СТ 325, Ceresit СТ 327)

6. Другий
штукатурний шар

Суха цементноСуха цементнопіщана суміш
Суха цементнопіщана суміш
Ceresit СТ 85,
піщана суміш
Ceresit СТ 85,
Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 190,
Ceresit СТ 190 Pro Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 100
Ceresit СТ 100 Impactum
Impactum

• декоративними
штукатурками

Грунтувальна суміш Ceresit СТ 16, Ceresit СТ 15

–

7. Адгезійна
грунтовка
8. Декоративнозахисне покриття

0,3 – 0,5
• в разі
фінішного
покриття
фасадними
фарбами

3–5

1,5 – 5

Декоративна штукатурка на мінеральному в’яжучому Дорівнює
товщині
з крупним заповнювачем марок Ceresit СТ 35, СТ 36,
зерна
СТ 37, СТ 137 або полімером зв’язуючим Ceresit СТ 60,
Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, Ceresit СТ 72, Ceresit СТ 73, крупного
Ceresit СТ 74, Ceresit СТ 75, Ceresit СТ 77, Ceresit СТ 174, заповню–
Ceresit СТ 175, Ceresit Visage, Ceresit СТ 79 Impactum
вача
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Т а б л и ц я 4. Технічні вимоги до матеріалу теплоізоляційного шару
Найменування показника
Опір теплопередачі
м2 °С/Вт, не менше

Необхідні значення
Пінополістирольні
Мінераловатні
1,0

1,0

0,1

0,015
для плит, що закріплюються
за допомогою клею
та дюбелів

0,1

0,05

–

0,035

0,039
0,042

0,045
0,05

0,05

0,3

0,5

3,0

±2
±2
±1

±3
±2
±2

5

5

±2

±5

Межа міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному плиті, МПа, не менше
Міцність на стиснення при 10%
деформації, МПа, не менше
Те ж саме, після сорбційного
зволоження, МПа, не менше
Теплопровідність за умов
експлуатації А та Б згідно з
ДБН В.2.6.-31:2006, Вт/(м•К),
не більше
λА
λБ
Паропроникність
мг/м•г•Па, не менше
Водопоглинання за 24 години в
разі часткового занурювання,
кг/м2, не більше
Відхилення розмірів плити в
мм/м:
за довжиною
за шириною
за товщиною
Відхилення розмірів площини,
мм, не більше
Допуски з прямокутності,
мм/м, не більше

Примітка: Пінополістирольні плити перед застосуванням повинні бути витримані не
менше 30 днів після виготовлення. Вказаним вимогам відповідають теплоізоляційні плити
Ceresit CT 315 та Ceresit CT 320.
ним штукатурним шаром за показником
межа здатності розповсюдження вогню відноситься до групи із зовнішнього боку МО та
можуть застосовуватися в будинках та спорудах з висотою до 26,5 м (умовно 9 поверхів)
всіх ступенів вогнестійкості, всіх класів конструктивної та функціональної небезпеки за
виключенням лікувальних установ із стаціонаром, будинків для виробництва, зберігання
та утилізації вибухових речовин, будинків та
споруд військового призначення в разі дотримання додаткових вимог п.2.3.
3.8. Стіни з теплоізоляцією з мінерало10

ватних плит на синтетичному зв’язуючому,
гідрозахисним шаром та декоративно-штукатурним шаром за показником здатності
розповсюдження вогню із зовнішнього боку відносяться до групи МО та можуть застосовуватися в будинках з висотою до 75 м (25
поверхів) всіх ступенів вогнестійкості та всіх
класів конструктивної та функціональної небезпеки.
4. НОРМАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ДАНІ ЩОДО

Т а б л и ц я 5. Технічні вимоги до склосітки
Найменування показника
Маса 1 м2, г
Товщина нитки, мм
Розмір ячеєк, мм, не менше
Розривне навантаження у вихідному стані
Н/5 см, не менше (в обох напрямках)
Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см
Розривне навантаження після 28 днів витримування в 5 % розчині NaOH при температурі
+ (18 - 30) °С, Н/5 см

Необхідне значення
150-350
0,315-0,9
5х5
1500
Зменшення розривного навантаження
не більше, ніж 30 %
Зменшення розривного навантаження
не більше, ніж 50 %

Примітка: Склосітка обов’язково повинна бути плетеною. Вказаным вимогам відповідають Ceresit CT 325, Ceresit CT 327
Т а б л и ц я 6. Технічні вимоги до клейової суміші
Найменування показника
Час використання, хвил., не менше
Відкритий час, не менше
Час коректування, не менше
Міцність зчеплення з бетонною основою
після витримування:
в повітряно-сухому стані, МПа, не менше
почергове заморожування-відтавання
(75 циклів), МПа, не менше

Необхідне значення
120
20
10
0,5
0,5

Примітка: Вказаним вимогам відповідають клейові суміші Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro,
Ceresit CT 100 Impactum, Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 Pro для пінополістирольних плит та Ceresit
CT 190, Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 180 Pro для мінераловатних плит.
Т а б л и ц я 7. Технічні вимоги до декоративної штукатурки
Найменування показника
Міцність зчеплення з бетоном після
витримування в повітряно-сухому
стані, МПа, не менше
Морозостійкість, цикли, не менше
Коефіцієнт водопоглинання,
кг/(м2•г 0,5), не більше
Паропроникність
мг/м•г•Па, не менше
Час використання, хвил., не менше

Необхідне значення
полімерцементні
полімерні
0,5

0,5

75

75

0,5

0,2

0,05 (Sd ≤ 0,2 м)

0,03

60

30

Примітка: Вказаним вимогам відповідають:
• полімерцементні декоративні штукатурки Ceresit CT 35, Ceresit CT 34, Ceresit CT 36,
Ceresit CT 137;
• полімерні: акрилові – Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 для зовнішніх стін та
Ceresit CT 77 для оздоблювання цоколів; силікатні – Ceresit CT 72, Ceresit CT 73;
силіконові – Ceresit CT 74, Ceresit CT 75; силікон-силікатні – Ceresit CT 174, Ceresit CT 175;
Ceresit Visage; еластомірна Ceresit CT 79 Impactum.
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Т а б л и ц я 8. Технічні вимоги до захисної суміші
Найменування показника
Необхідне значення
Час використання, хвил., не менше
90
Міцність на стиснення, МПа, не менше
10
Коефіцієнт водопоглинання, кг/(м2•г0,5), не більше
0,5
Усадка, мм/мм, не більше
1,5
Міцність зчеплення з пінополістиролом/мінплитою після:
– витримування в повітряно-сухих умовах, МПа, не менше
0,08/0,015 (ППС/МВ)
– почергового заморожування та відтавання (50 циклів) МПа, не менше
0,08/0,015
– температурного впливу, МПа, не менше
0,08/0,015
Паропроникність, мг/м•г•Па, не менше
0,05 (Sd ≤ 0,2 м)
Примітка: Вказаним умовам відповідають захисні суміші Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro,
Ceresit CT 100 Impactum для пінополістиролу та Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro для мінеральних
плит чи Ceresit CT 87.
Т а б л и ц я 9. Основні вимоги до дюбелів для кріплення утеплювача

Вид
дюбеля

Матеріал
огороджуючої
конструкції

Довжина
дюбеля,
мм

дюбеля

шляпки

Діаметр, мм

Гли
бина
анке
ровки,
мм

Допустиме
зусилля висмикування,
кН

1

2

3

4

5

6

7

Гвинтовий
зі
звичайною
розпірною
зоною або
забивний

Масивний матеріал
(бетон, цегла та
камені керамічні
повнотілі, цегла та
камені силікатні
повнотілі,
тришарові панелі
з товщиною
зовнішнього
бетонного шару не
менше 40 мм)

50

100÷340

8; 10

60

0,5

50

75÷295

8

60

0,25

Гвинтові
з подов
женою
розпірною
зоною

Пустотіла цегла,
блоки, легкий бетон

90

120÷340

8; 10

60

0,2

Гвинтовий
для
ячеїстих
матеріалів

Пінобетон,
газобетон
щільністю від
600 кг/м3

110

150÷340

8

60

0,2

Примітка: Для мінеральних плит з перпендикулярним розташуванням волокон ширина
шляпки повинна бути 140 мм. Вказаним вимогам відповідають Ceresit CT 330, Ceresit CT 335.
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Т а б л и ц я 10. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджуючих
конструкцій житлових та громадських будинків, Rq min, м2•К/Вт
(згідно з ДБН В.2.6-31:2006 із зміною №1)
Вид огороджуючих конструкцій
Зовнішні стіни

Значення Rq min, для температурної зони
I

II

3,3

2,8

Примітка: В разі реконструкції будинків, яка виконується з метою термомодернізації,
може бути прийнято значення Rq min згідно з табл. 10 з коефіцієнтом 0,8.

І зона

більше ніж 3501 градусо-діб

ІІ зона менше ніж 3500 градусо-діб

Мал.2. Температурні зони України
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Т а б л и ц я 11. Товщина шару утеплювача залежно від матеріалу захисної конструкції житлових будівель, температурної зони будівництва та експлуатації
Матеріал захисної конструкції (стіни)

Температурна зона будівництва і
експлуатації, товщина шару утеплювача, мм
I ( Rq=3,3 м2∙К/Вт)

II ( Rq=2,8 м2∙К/Вт)

Нове будівництво
Керамзитобетон щільністю1800 кг/м³
(товщина 380 мм)

120 (Rq=3,48)

100 (Rq=2,98)

Шлакобетон щільністю
1600 кг/м³ (товщина 380 мм)

110 (Rq=3,41)

90 (Rq=2,91)

Бетон на гравії чи щебені з природного
каменю щільністю 2400 кг/м³ (товщина
240 мм)

130 (Rq=3,39)

110 (Rq=2,89)

Цегляне мурування із суцільної глиняної
цегли щільністю1800 кг/м³:
- товщина 250 мм
- товщина 380 мм
- товщина 510 мм

120 (Rq=3,36)
110 (Rq=3,3)
110 (Rq=3,48)

100 (Rq=2,86)
90 (Rq=2,8)
90 (Rq=2,99)

Цегляне мурування з керамічної пустотної
цегли щільністю 1200-1400 кг/м³:
- товщина 250 мм
- товщина 380 мм
- товщина 510 мм

120 (Rq=3,5)
110 (Rq=3,51)
90 (Rq=3,3)

100 (Rq=3)
90 (Rq=3)
70 (Rq=2,8)

Цегляне мурування із силікатної цегли
щільністю 1500-1800 кг/м³:
- товщина 250 мм
- товщина 380 мм
- товщина 510 мм

120 (Rq=3,33)
120 (Rq=3,5)
110 (Rq=3,42)

100 (Rq=2,83)
100 (Rq=3)
90 (Rq=2,92)

Газобетон D500 товщиною:
- 300 мм
- 350 мм

60 (Rq=3,5)
40 (Rq=3,33)

40 (Rq=3)
20 (Rq=2,83)

Реконструкція, капітальний ремонт (* 0,8)
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I (2,64 м2∙К/Вт)

II (2,24 м2∙К/Вт)

Бетон на гравії чи щебені з природного
каменю щільністю 2400 кг/м³ (товщина
240 мм)

100

90

Зовнішні стіни з іншого матеріалу

80

70

яка складається з несучої або самонесучої стіни, шару клею, плити утеплювача, додатково
закріпленої за допомогою дюбелів, захисного
шару, армованого склосіткою, шару спеціальної грунтовки та декоративного покриття.
5.2. Закріплення плит утеплювача за допомогою дюбелів необхідно виконувати після
затвердіння клею – це приблизно 72 години
при температурі +20 ˚С та вологості 60–70 %.
Кількість дюбелів та їхнє розміщення наведені в табл. 12 та на мал. 3 (а, б, в, г, д, е, ж).
5.3. Товщина армованого гідрозахисного
шару повинна бути не менше 3 мм в разі використання в якості декоративного покриття
тонкошарових штукатурок та не менше 5 мм
в разі використання фарб.
5.4. Схеми типових конструктивно-технологічних рішень наведено на мал. 8–34.

ТОВЩИНИ ШАРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
4.1. В табл. 10 наведені нормативні значення теплопередачі огороджуючих конструкцій та дані щодо товщини шару
теплоізоляції згідно з ДБН В.2.6.-31:2006
зі зміною №1.
4.2. На мал. 2 вказаний розділ території
України на температурні зони (I, ІІ).
4.3. Товщина шару утеплювача в залежності від зони будівництва та експлуатації будинків та споруд вказані в табл. 11.
5. СХЕМИ ТИПОВИХ КОНСТРУКТИВ
НО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
5.1. Огороджуючі конструкції будинку зі
скріпленою системою теплоізоляції представляють собою єдину монолітну конструкцію,

Додаткове кріплення плит утеплювача за допомогою дюбелів
Т а б л и ц я 12. Кількість дюбелів на м2 в крайовій зоні
Вітровий район
згідно з ДБН
В.1.2-2:2006

Висота будинку, м
До 5 поверхів

5–9 поверхів

9–16 поверхів

16–25 поверхів

1, 2, 3

6

8

10

12

4, 5

8

10

12
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Кількість дюбелів на м2 у звичайній зоні
До 5 поверхів
5–16 поверхів
16–25 поверхів

Пінополістирольні плити
4
6
8

Мінераловатні плити
6
8
10

Дюбелі у звичайній зоні розміщуються по периметру плити та в середині, охоплюючи при
цьому перпендикулярно розміщені шви двох рядів плит.
Значення крайової зони
Кількість поверхів
Ширина торця
будинку (м)
Крайова зона (м)

до 9

9–16

16–25

12

12–18

більш ніж 18

1,0

1,5

2,0
15

Для бетону не менше 50 мм;
для цегли не менше 100 мм
6 штук
(на решті
поверхні)

8 штук
(крайова зона)

Розмір плити:
1000х500 мм;
1200х600 мм

крайова зона

Мал. 3.а. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.

Мал. 3.б. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.
Розмір плити: 1200х150 мм, 1200х200 мм.
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Для бетону не менше 50 мм;
для цегли не менше 100 мм
10 штук
(крайова зона)

6 штук
(на решті
поверхні)

Розмір плити:
1000х500 мм;
1200х600 мм

крайова зона
Мал. 3.в. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.

Для бетону не менше 50 мм;
для цегли не менше 100 мм
6 штук
(на решті
поверхні)

12 штук
(крайова зона)

Розмір плити:
1000х500 мм;
1200х600 мм

крайова зона
Мал. 3.г. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.
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Мал. 3.д. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.
Розмір плити: 1200х150 мм, 1200х200 мм.
Для бетону не менше 50 мм;
для цегли не менше 100 мм
14 штук
(крайова зона)

8 штук
(на решті
поверхні)

Розмір плити:
1000х500 мм;
1200х600 мм

крайова зона
Мал. 3.е. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.

Мал. 3.ж. Схема розміщення дюбелів у крайовій зоні.
Розмір плити: 1200х150 мм, 1200х200 мм
18

Мал. 3.3. Схема розміщення дюбелів по
плиті 1000 х 500 з розрахунку 10 шт./м2.

від 9-го поверху
та вище
мінеральна вата
по всій поверхні

1

3

до 9-го поверху
через кожні
3 поверхи

Мал. 18

2

Мал. 4. Схема розташування плит утеплювача, поясів розсішок
у будинку до 25 поверхів включно.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В.
2.7 - 8 - 94). 2. Пояс розсічки з мінеральної вати. 3. Обрамлення віконних і дверних прорізів мінеральною ватою.
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1

2
3

3

4
6
5

7

8

Мал. 6

Мал. 5. Ділянка утеплення стіни з посиленням закріплення за допомогою дюбелів.
1. Несуча стіна. 2. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші
типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеюча суміш для приклеювання плит
теплоізоляції та улаштування захисного шару (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, Ceresit СТ 87,
Ceresit СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83 Pro тільки для кріплення утеплювача).
4. Декоративна штукатурка Ceresit (СТ 34, CT 35, СT 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64,
СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79 Impactum). 5. Ґрунтуюча фарба
Ceresit СТ 16, CT 15, CT 15 silicone. 6. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 7. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325
або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 8. Дюбель (Сeresit CT 330
або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
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1

5
Захисний шар не менше 3 мм
при фінішному покритті
із застосуванням декоративних штукатурок,
не менше 5 мм – фасадних фарб
Ceresit CT 40, CT 44, CT 48, CT 54

Мал. 6. Елементи системи теплоізоляції.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ
Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Захисний шар Ceresit СТ 85. 3. Ґрунтовка Ceresit СТ 16. 4. Декоративна штукатурка Ceresit (СТ 34, СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, CT 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75,
СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79 ). 5. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші,
які відповідають нормативним документам). На першому поверсі і цокольній частині виконується
подвійне армування склосіткою або застосовується склосітка щільністю до 350 г/м2.
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Не менше 400

Склосітку завести на 100 мм

Мал. 7. Прилягання теплоізоляції до скатної покрівлі з горючих матеріалов.
1. Несуча стіна. 2. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати (Ceresit CT 320 або інші щільністю не
менше 160 кг/м3.). 2а. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С
згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит і улаштування
захисного шару Ceresit СТ 190, СТ 190 Pro. 3а. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит
і улаштування захисного шару Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro або СТ 87. 4. Декоративна штукатурка Ceresit.
5. Ґрунтовка Ceresit CT 15, СТ 16. 6. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 7. Армуюча склосітка лугостійка (Ceresit
CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 8. Дюбель (Сeresit
CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
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Мал. 8. Улаштування теплоізоляції на останньому поверсі в будівлі з плоским дахом.
1. Несуча стіна. 2. Карнизна плита. 3. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеюча суміш Ceresit для приклеювання
теплоізоляційних плит і улаштування захисного шару. 5. Теплоізоляційна плита. 6. Дюбель (Сeresit
CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 8. Ґрунтовка
Ceresit СТ 16, CT 15. 9. Декоративна штукатурка Ceresit.

23

відм. п. 1 пов.

Опалювальне
підвальне
приміщення

Утеплювати на глибину
не менше 2 м

відм. землі

Забезпечити захист шару
гідроізоляції (ВТ, СР) при
засипанні котловану
Рів. п. п.

Мал. 9. Схема утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим скидом дощової води.
1. Стіна підвалу. 2. Підлога підвалу (система Ceresit). 3. Перекриття підвалу. 4. Клеюча суміш Ceresit
для приклеювання теплоізоляційних плит і улаштування захисного шару. 5. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 6. Ґрунтовка
Ceresit CT 15, СТ 16. 7. Декоративна штукатурка Ceresit. 8. Гідроізоляційні матеріали Ceresit. 9. Плита
теплоізоляційна. 10. Обмазувальна гідроізоляція у два шари Ceresit CR 65, CR 66. 11. Вимощення за
проектом.
Примітка: при влаштуванні системи теплоізоляції на будівлях із неопалюваним підвалом шар
теплоізоляції фасаду заводиться нижче рівня плити перекриття підвалу не менше як на 300 мм. Цокольна частина стіни гідроізолюється матеріалом Ceresit CR 65, CR 66 і обробляється декоративномозаїчною штукатуркою Ceresit СТ 77 або облицьовується плиткою до рівня вимощення. Стіна фундаменту нижче вимощення гідроізолюється матеріалами Ceresit.
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Мал. 10. Утеплення цокольної частини будівлі. Примикання до системи теплоізоляції на фасаді.
1. Несуча стіна. 2. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним
документам). 3. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит та улаштування захисного
шару Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro або СТ 87, СТ 100 Impactum. 4. Армуюча склосітка в два шари (Ceresit
CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 5. Ґрунтовка Ceresit
СТ 16, CT 15. 6. Декоративна штукатурка Ceresit (СТ 34, CT 35, СT 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64,
СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79 Impactum). 7. Плита теплоізоляційна з
пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 8. Металевий капельник (кріпиться механічно). 9. Підсилюючий кутик. 10. Обмазувальна гідроізоляція Ceresit CR 66 в
два шари. 11. Декоративно-мозаїчна штукатурка Ceresit СТ 77 або СТ 79 Impactum. 12. Стіна підвалу.
13. Герметик силіконовий Сeresit CS 24.
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Відм. землі

Мал. 11. Схема стикування полімерцементної гідроізоляції
з бітумнополімерною на рівні позначки землі.
1. Декоративно-мозаїчна штукатурка Ceresit СТ 77, СТ 79 Impactum (або облицювання плиткою).
2. Ґрунтовка Ceresit СТ 16. 3. Гідроізоляція Ceresit СR 66 в два шари. 4. Захисний армований шар Ceresit
СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 5. Вимощення за проектом. 6. Гідроізоляція бітумно-полімерна
Ceresit. 7. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ
Б.В. 2.7 - 8 - 94).
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Д. шов
стіни

Прокладка зі спінен.
поліетилену
(обтиск не менше 30 %)

Мал. 16

Мал. 12. Схема улаштування деформаційних швів у системі теплоізоляціі.
1. Несуча стіна. 2. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно
з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного шару Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 4. Ґрунтовка Ceresit СТ 16. 5. Декоративна
штукатурка Ceresit. 6. Склосітка армуюча (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають
нормативним документам). 7. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають
нормативним документам).
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не менше
100 мм
4
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Мал. 13. Улаштування деформаційного шва.
1. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати (Ceresit CT 320 або інші щільністю не менше 160 кг/м3).
2. Склосітка армуюча (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним
документам). 3. Ґрунтовка Ceresit. 4. Профіль для швів Ceresit CТ 340 D/32. 5. Декоративна штукатурка
Ceresit. 6. Спінений поліетиленовий джгут. 7. Герметик Ceresit.
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Мал. 14. Утеплення стін, що утворюють внутрішній кут.
1. Несуча стіна. 2. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного
шару (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83 Pro тільки для кріплення
утеплювача). 3. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С
згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 4. Склосітка армуюча (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші,
які відповідають нормативним документам). 5. Підсилюючий кутик. 6. Дюбель (Сeresit CT 330 або
Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Ґрунтовка Ceresit. 8.Декоративна штукатурка Ceresit.
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куточок із
стеклосіткой
Ceresit CT 340 D/03

Мал. 15а. Посилення внутрішніх кутів спеціальними кутиками.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В.
2.7 - 8 - 94). 2. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного шару
(Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83 Pro тільки для кріплення утеплювача). 3. Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16, CT 15, CT 15 silicone. 4. Декоративна штукатурка Ceresit
(СТ 34, CT 35, СT 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175,
Visage, СТ 79 Impactum). 5. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які
відповідають нормативним документам).
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кутик без
склосітки

Мал. 15б. Посилення внутрішніх кутів спеціальними кутиками.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В.
2.7 - 8 - 94). 2. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного шару
(Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83 Pro тільки для кріплення утеплювача). 3. Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16, CT 15, CT 15 silicone. 4. Декоративна штукатурка Ceresit
(СТ 34, CT 35, СT 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175,
Visage, СТ 79 Impactum). 5. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які
відповідають нормативним документам).
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бетону

100 для цегли
50 для бетону

50 для бетону
90 для цегли
110 для ячеїстого

100 для цегли
50 для бетону

Мал. 16. Утеплення стін, що утворюють зовнішній кут.
1. Підсилюючий кутик. 2. Несуча стіна. 3. Декоративна штукатурка Ceresit (СТ 34, CT 35, СT 36,
СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79
Impactum). 4. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно
з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 5. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають
нормативним документам). 6. Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16, CT 15, CT 15 silicone. 7. Клеюча суміш
для приклеювання плит теплоізоляції та улаштування захисного шару (Ceresit СТ 85, CT 85 Pro,
СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83 Pro тільки для кріплення утеплювача). 8. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам).
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Не менше 100 мм
Кутик зі склосіткою
Ceresit CT 340 D/03

Кутик без
склосітки

не менше 100 мм

Мал. 17. Посилення зовнішніх кутів спеціальними кутиками.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7
- 8 - 94). 2. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 3. Декоративна штукатурка Ceresit (СТ 34, CT 35, СT 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64,
СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79 Impactum). 4. Ґрунтуюча фарба Ceresit
СТ 16, CT 15, CT 15 silicone. 5. Захисний шар Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum.
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дві товщини
утеплювача

Діаметр головки
дюбелю 140 мм для плит
з перпендикулярним
розміщенням волокон
для мінплити з подовжніми
волокнами – 60 мм

Мал. 18. Улаштування протипожежних поясів.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В.
2.7 - 8 - 94). 2. Ґрунтуюча фарба Ceresit. 3. Декоративна штукатурка Ceresit. 4. Дюбель (Сeresit CT 330 або
Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 5. Пояс розсічки (теплоізоляція з
мінераловатних плит). 6. Клеюча суміш для улаштування захисного шару. 7. Склосітка армуюча (Ceresit
CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам).
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Мал. 19. Улаштування теплоізоляції при монтажі вікна врівень
із зовнішньою поверхнею несучої стiни.
1. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 2. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеюча суміш для приклеювання пінополістирольних
плит теплоізоляції та улаштування захисного шару (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum або
Ceresit СТ 83, СТ 83 Pro тільки для кріплення утеплювача). 4. Клеюча суміш для приклеювання
мінераловатних плит теплоізоляції та улаштування захисного шару (Ceresit СТ 190, CT 190 Pro).
5. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним
документам). 6. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16, CT 15, CT 15 silicone. 8. Декоративна штукатурка Ceresit. 9. Підсилюючий кутик. 10. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати ( обрамлення
віконного прорізу — за потреби; Ceresit CT 320 або інші щільністю не менше 160 кг/м3). 11. Профіль
для примикання Ceresit СТ 340 А/03. 12. Вікно. 13. Паробар’єр (липкі стрічки або шар герметика
Ceresit Acryl). 14. Несуча стіна.

35

Мал. 20. Улаштування теплоізоляції по підвіконним косякам.
1. Несуча стіна. 2. Вікно. 3. Герметик Ceresit Acryl. 4. Відлив. 5. Герметик Ceresit Silicone CS 24. 6. Декоративна штукатурка Ceresit. 7. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 8. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу
(Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 9. Клеюча суміш для приклеювання пінополістирольних плит теплоізоляції та улаштування захисного шару (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro,
СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83 Pro тільки для кріплення утеплювача). 10. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 11. Ґрунтуюча
фарба Ceresit СТ 16, CT 15, CT 15 silicone.
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Мал. 21. Варіант улаштування теплоізоляції при монтажі вікна врівень зі стіною.
1. Несуча стіна. 2. Паробар’єр (липкі стрічки або герметик Ceresit Acryl). 3. Вікно. 4. Герметик Ceresit
Acryl. 5. Герметик Ceresit Silicone. 6. Обмазувальна гідроізоляція Ceresit CR 66 в два шари. 7. Зливник.
8. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
9. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 10. Клеюча суміш для приклеювання пінополістирольних плит теплоізоляції
та улаштування захисного шару (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum або Ceresit СТ 83, CT 83
Pro тільки для кріплення утеплювача). 11. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315
або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 12. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit
CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 13. Ґрунтовка Ceresit СТ 16, CT 15.
14. Декоративна штукатурка Ceresit.
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Мал. 22. Приклад улаштування теплоізоляції по косяку віконного прорізу.
1. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В.
2.7 - 8 - 94). 2. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 3. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит з
пінополістиролу та улаштування захисного шару Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 4. Склосітка
армуюча (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 5. Декоративна штукатурка Ceresit. 6. Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16, CT 15. 7. Підсилюючий кутик. 8. Плита
теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94)
товщиною не менше 20 мм. 9. Профіль для примикання Ceresit СТ 340 А/03. 10. Вікно. 11. Паробар’єр
(липкі стрічки або герметик Ceresit). 12. Стіна.
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Мал. 23. Варіант улаштування декоративних елементів фасаду.
1. Несуча стіна. 2. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит з пінополістиролу та улаштування захисного шару Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 3. Герметизуюча стрічка Ceresit
СL 82. 4. Акрилова фарба Ceresit СТ 44. 5. Гідроізоляція Ceresit СR 66 в два шари. 6. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Шпилька
М6 з дюбелем. 8. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно
з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 9. Існуючий захисний шар. 10. Декоративна штукатурка Ceresit. 11. Ґрунтовка
Ceresit СТ 17. 12. Фасонний карниз із пінополістиролу.
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Мал. 24. Улаштування кріплення громовідводу на фасаді по системі теплоізоляції.
1. Зовнішня стіна. 2. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С
згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 4. Дріт громовідводу. 5. Пластина з оцинкованої сталі для кріплення дроту. 6. Дюбель для кріплення дроту громовідводу. 7. Клеюча суміш
для приклеювання теплоізоляційних плит з пінополістиролу та улаштування захисного шару Ceresit
СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 8. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або
інші, які відповідають нормативним документам). 9. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або
інші, які відповідають нормативним документам). 10. Декоративна штукатурка Ceresit. 11. Ґрунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15.
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не менше 50 мм

Мал. 25. Приклад улаштування теплоізоляції балкона.
1. Герметик Ceresit Silicone. 2. Декоративна штукатурка Ceresit. 3. Ґрунтуюча фарба
Ceresit СТ 16, CT 15. 4. Герметизуюча стрічка Ceresit CL 82. 5. Гідроізоляція Ceresit CR 66 (два обмазувальних шари. 6. Клей для облицювання Ceresit СМ 17. 7. Стяжка Ceresit CN 178 (з ухилом). 8. Плитка облицювальна. 9. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С
згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 10. Захисна конструкція балкона. 11. Профіль з оцинкованої бляхи. 12.
Піна монтажна поліуретанова Ceresit. 13. Затирка для міжплиткових швів Ceresit СЕ 40. 14. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94).
15. Плита балконна. 16. Декоративна штукатурка Ceresit. 17. Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16, CT 15.
18. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 19. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит із мінеральної
вати Ceresit СТ 190, СТ 190 Pro. 20. Склосітка армуюча (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які
відповідають нормативним документам). 21. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати (Ceresit CT 320
або інші щільністю не менше 160 кг/м3).
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Мал. 26. Улаштування облицювання по системі теплоізоляції плиткою товщиною
до 10 мм і масою 16–20 кг/м².
1. Несуча стіна. 2. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 3. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеюча суміш Ceresit для приклеювання теплоізоляційних плит та улаштування гідрозахисного шару. 5. Плита теплоізоляційна. 6. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають
нормативним документам). 7. Еластична затирка Ceresit СЕ 43. 8. Облицювальна плитка.
9. Клеюча суміш Ceresit СМ 17.
Примітка: Виконувати облицювання за даною схемою рекомендується не вище трьох поверхів. Кількість додаткових дюбелів, що встановлюються по свіжопокладеній склосітці, —
4 шт./м². Облицювання по системі теплоізоляції плиткою до 16 кг/м² виконується вищевказаними матеріалами Ceresit без додаткових заходів.
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Мал. 27. Улаштування облицювання по системі теплоізоляції плиткою товщиною
до 10 мм і масою 20–25 кг/м².
1. Несуча стіна. 2. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним
документам). 3. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеюча суміш Ceresit для приклеювання теплоізоляційних
плит та улаштування гідрозахисного шару. 5. Плита теплоізоляційна. 6. Армуюча склосітка (Ceresit
CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Еластична затирка Ceresit СЕ 43. 8. Облицювальна плитка. 9. Клеюча суміш Ceresit СМ 17. 10. Шар матеріалу Ceresit
СТ 85, СТ 85 Pro товщиною 6 мм. 11. Металева сітка зварна оцинкована (вічко 50 х 20 мм, дріт Ø 1,8 мм).
Примітка: Виконувати облицювання за даною схемою рекомендується не вище трьох поверхів. Кількість додаткових дюбелів для кріплення металевої сітки — 8 шт./м².
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Мал. 28. Улаштування рустів у системі теплоізоляції з пінополістиролу.
1. Несуча стіна. 2. Суміш для приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 83, CT 83 Pro або
Ceresit CT 85, CT 85 Prо. 3. Теплоізоляційна плита з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу
ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 4. Клеюча суміш для влаштування захисного шару Ceresit
CT 85, CT 85 Prо, СТ 100 Impactum. 5. Додаткова склосітка по ділянці русту. 6. Армуюча склосітка
захисного шару (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 16, СТ 16 Pro. По русту ґрунтуюча фарба наноситься в три шари.
8. Декоративна штукатурка Ceresit. 9. Підсилюючий перфорований кутик. 10. Дюбель (Сeresit CT 330
або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).

44

Існуючий
деформаційний шов

Мал. 29. Улаштування кутового деформаційного шва в системі теплоізоляції
по існуючому шву в огороджувальної конструкції.
1. Несуча стіна. 2. Джгут зі спіненого поліетилену (з обтиском не менше 30%). 3. Клеюча суміш для приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 Pro або Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro,
для мінеральної вати Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 4. Теплоізоляційна плита. 5. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 6. Клеюча
суміш для влаштування захисного шару Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для мінеральної вати Ceresit
CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 7. Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 8. Декоративна штукатурка групи Ceresit CT. 9. Компенсатор. 10. Герметик Ceresit. 11. Піна поліуретанова Ceresit.
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Мал. 30. Улаштування теплоізоляції на фасаді з газовою трубою.
1. Несуча стіна. 2. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит Ceresit CT 83, Ceresit
CT 83 Pro або Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для мінеральної вати Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro.
3. Теплоізоляційна плита. 4. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 5. Клеюча суміш для влаштування захисного шару Ceresit CT 85,
Ceresit CT 85 Pro, для мінеральної вати Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 6. Ґрунтуюча фарба Ceresit
CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 7. Газова труба. 8. Обмазувальна гідроізоляція Ceresit CR 66 з фарбуванням
Ceresit CT 44. 9. Опорний профіль із механічним кріпленням. 10. Декоративна штукатурка Ceresit.
11. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
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Мал. 31. Примикання скріпленої системи теплоізоляції до ділянки фасаду
з вентильованою системою теплоізоляції.
1. Несуча стіна. 2. Ґрунтовка Ceresit CT 17. 3. Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит
Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 Pro або Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для мінеральної вати Ceresit CT 190,
Ceresit CT 190 Pro. 4. Теплоізоляційна плита. 5. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 6. Клеюча суміш для влаштування захисного шару Ceresit CT 85,
Ceresit CT 85 Pro, для мінеральної вати Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 7. Армуюча склосітка захисного шару (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам).
8. Додаткова склосітка по торцю теплоізоляційної плити в місці прилягання. 9. Ґрунтуюча фарба Ceresit
CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 10. Декоративна штукатурка Ceresit. 11. Вставка з пінополістиролу або спіненого поліетилену. 12. Герметик Ceresit Aсrуl. 13. Система теплоізоляції з вентильованим повітряним
прошарком.
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Мал. 32. Варіант ударостійкої системи теплоізоляції Ceresit Impactum.
Стійкість до удару не менше 40 Дж.
1. Несуча стіна. 2. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції CT 85 Pro. 3. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 4. Високоеластична суміш для влаштування захисного шару Ceresit CT 100 Impactum. 5. Армуюча склосітка
(Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 6. Декоративна штукатурка еластомiрна Ceresit СТ 79 Impactum. 7. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 8. Дюбель (Сeresit
CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
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Мал. 33. Варіант ударостійкої системи теплоізоляції Ceresit Impactum.
Стійкість до удару не менше 60 Дж.
1. Несуча стіна. 2. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції CT 85 Pro. 3. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 4. Високоеластична суміш для влаштування захисного шару Ceresit CT 100 Impactum. 5. Два шари армуючої
склосітки Ceresit CT 325. 6. Декоративна штукатурка еластомiрна Ceresit СТ 79 Impactum. 7. Ґрунтовка
Ceresit СТ 17. 8. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
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Мал. 34. Варіант ударостійкої системи теплоізоляції Ceresit Impactum.
Стійкість до удару не менше 100 Дж.
1. Несуча стіна. 2. Клеюча суміш для приклеювання плит теплоізоляції CT 85 Pro. 3. Плита теплоізоляційна з пінополістиролу (Сeresit CT 315 або інші типу ПСБ-С згідно з ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94).
4. Високоеластична суміш для влаштування захисного шару Ceresit CT 100 Impactum. 5. Армуюча
склосітка «панцирна» Ceresit CT 327. 6. Армуюча склосітка Ceresit CT 325. 7. Декоративна штукатурка
еластомiрна Ceresit СТ 79 Impactum. 8. Ґрунтовка Ceresit СТ 17. 9. Дюбель (Сeresit CT 330 або Сeresit
CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам).
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6. УЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
Організація та технологія
виконання робіт
6.1. Системи утеплення розподіляються
на типи та підтипи в залежності від виду теплоізоляційного матеріалу та декоративної
штукатурки. Однак послідовність виконання
робіт та технологія практично не відрізняються та містять наступний перелік робіт:
• підготування поверхонь зовнішніх огороджуючих конструкцій до виконання
робіт з утеплення;
• прикріплення перфорованих цокольних
профілів до нижньої частини будинку
по його периметру;
• огрунтування поверхні зовнішніх огороджуючих конструкцій грунтувальною
сумішшю;
• приготування клейової розчинної суміші з сухої суміші та води;
• нанесення клейової розчинної суміші на
поверхню плит утеплювача та приклеювання їх до поверхні огороджуючих конструкцій;
• заповнення ущільнюючим матеріалом
місць примикання плит утеплювача до
віконних та дверних рам, а також місць
з’єднання плит утеплювача з карнизною
плитою;
• улаштування деформаційних швів у термоізолюючому покритті;*
• закріплення плит утеплювача на огороджуючих конструкціях за допомогою
з’єднувальних елементів (дюбелів, гвинтів з гайками та шайбами);
• приготування клейової розчинної суміші з сухої суміші та води та нанесення її
на поверхню утеплювача;
• укріплення перфорованих кутків на торцях першого поверху, а також по периметру віконних прорізів будинку та приклеювання склосітки по всьому фасаду
будинку;
• огрунтування поверхні гідрозахисного
розчину грунтувальною сумішшю;
• приготування декоративних штукатурних сумішей з сухої суміші та води;

• оштукатурювання поверхні фасаду;
• укріплення в нижніх частинах віконних
прорізів металевих козирків;
• улаштування навісів з гідроізоляцією,
з’єднаних з покрівлею;**
• фарбування фасаду будинку фарбами
або гідрофобними сумішами.***
Примітка:
* даний вид робіт виконується тільки в
разі утеплення будинків та споруд з наявністю деформаційних швів;
** даний вид роботи виконується тільки в
разі утеплення будинків з пласкою покрівлею,
а також споруд з лотковою покрівлею;
*** даний вид робіт виконується в тому
разі, коли проектом передбачене додаткове
фарбування або гідрофобізація декоративної
полімерцементної штукатурки.
Перед початком робіт з улаштування скріпленої теплоізоляції необхідно виконати:
• огляд, перевірку будівельного об’єкту
та визначення готовності його до виконання робіт з улаштування скріпленої
теплоізоляції;
• розробку проекту виконання робіт;
• планування та улаштування будівельного майданчику біля об’єкту, що утеплюється;
• встановлення лісів (або навішення колисок) та підйомників для підняття на
потрібну висоту матеріалів, виробів, інструментів та пристроїв;
• доставку на будівельний майданчик та
складування матеріалів, виробів, інструментів та пристроїв;
• підготовку будівельного об’єкту до виконання робіт з улаштування скріпленої
теплоізоляції.
6.2. Огляд та обстеження будівельного
об’єкту.
Підчас огляду та обстеження будівельного об’єкту встановлюють його готовність до
виконання робіт з улаштування скріпленої
теплоізоляції.
На об’єкті, що будується, перед початком
робіт повинні бути виконані роботи:
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• загальнобудівельні та монтажні;
• улаштування покрівлі та гідроізоляції;
• закладення та герметизація швів між
блоками або панелями на фасаді будинку;
• закладення місць сполучення віконних,
дверних та балконних блоків з елементами огороджень;
• прокладення всіх комунікацій та закладення всіх комунікаційних каналів;
• оскління вікон та балконних дверей або
встановлення склопакетів.
На об’єкті, що ремонтується або реконструюється, роботи з улаштування скріпленої теплоізоляції слід починати після:
• ремонту або заміни пошкоджених та
зруйнованих елементів будинків, мереж водопроводу, каналізації, опалення,
електропостачання та зв’язку;
• випробування відремонтованих мереж
водопроводу, каналізації, опалення,
електропостачання та зв’язку.
Підчас процесу огляду та перевірки визначають стан огороджуючих конструкцій
об’єкту, а саме:
• наявність пошкоджень в цоколі, в місцях з’єднання цоколю та стін, в зовнішніх огороджуючих конструкціях, в місцях примикання віконних та дверних
блоків, огороджень балконів та лоджій
(перевіряється візуально із застосуванням вимірювальних інструментів: лінійки, штангенциркуля, рулетки, косинця,
рівня);
• наявність та розміри відхилень від вертикалі зовнішніх огороджуючих конструкцій (перевіряється за допомогою
виска та рівня);
• стан покрівлі, гідрозахисних та оздоблювальних покриттів на зовнішньому
боці огороджуючих конструкцій (в тому
випадку, коли на цій поверхні мається
шар гідрозахисного або оздоблювального матеріалу);
• наявність, характер та площа забруднення на поверхні конструкцій, що огороджуються;
• міцність матеріалу огороджуючих конструкцій;
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• міцність зчеплення оздоблювального
шару з поверхнею огороджуючих конструкцій (перевіряється в тому випадку,
коли на поверхні конструкції змінюється оздоблювальний шар);
• штукатурку та облицювання перевіряють простукуванням на всій поверхні;
• (в разі «глухого» звуку); «дихаюче» тонкошарове покриття перевіряють або
методом решітчастих надрізів (окремі
шматочки покриття не повинні відпадати), або шляхом приклеювання смуги
клеючої стрічки до поверхні покриття
(на відірваній стрічці не повинні залишатися шматочки покриття);
• наявність на поверхні огороджуючих
конструкцій моху, порослі, грибів і т. п.
перевіряють візуально.
За результатами огляду та перевірки складають акт з підготовки об’єкту до улаштування скріпленої теплоізоляції. Отримані
результати використовують підчас розробки
проекту виконання робіт.
6.3. Підготовка основи.

Оздоблювальний шар, який втратив зчеплення з поверхнею конструкції підчас підготовки до виконання робіт з улаштування
скріпленої теплоізоляції, видаляють за допомогою дрібоструменевих апаратів, а також за
допомогою струменю води, що подається під
тиском до 30 МПа. в разі невеликих обсягів
робіт для цього використовують кирки, зубила, скарпелі та щітки.
Напливи бетону та розчину видаляють
електричними молотками, ручними свердлильними машинами. В разі невеликих обсягів робіт використовують бучарди, зубила,
стальні щітки.

Т а б л и ц я 14. Методи та засоби очищення поверхні
Характер забруднення
1
1. Висіли

2. Кіптява

3. Бруд та пил
4. Сліди очищувальних
сумішей
5. Іржа
6. Надлишкова вологість
поверхні після її
очищення
7. Пліснява, грибок,
мохи і т. п.

Спосіб очищування
2

Ceresit CL 55 або
розчин соляної кислоти з концентрацією до 6 % з наступною
обробкою 4 %-им розчином соди (Na2CO3 або NaOH); потім
промивання водою
а) Обробка поверхні шкребками (в разі невеликих обсягів
робот).
б) Промивання розчинником (уайт-спіритом, нефрасами)
а) Обдування стисненим повітрям.
б) Піскоструменева обробка.
в) Промивання розчином соди (Na2CO3).
г) Промивання водою з введенням ПАР
а) Механічна обробка (видалення з поверхні глини).
б) Промивання водою.
в) Обдування стисненим повітрям
Ceresit CL 55
а) Природне висушування при температурі + 20 +50С.
б) Обдування теплим повітрям з калориферу
а) Обробляються грунтовкою з антимікробною добавкою Ceresit
CT 99

Великі, але не зростаючі тріщини, а також
великі вибоїни в поверхні конструкції розчищають від часток зруйновного матеріалу
стисненим повітрям.
Розчин, що виступає зі швів кам’яної кладки, видаляють за допомогою зубила, скарпелю та молотка, забезпечивши при цьому рівну, без виступів поверхню.
По відкосам дверних та віконних прорізів будинків, що ремонтуються знімають шар
штукатурки або облицювання за допомогою
скарпелю, зубила та молотка. Отриману поверхню вирівнюють розчинними сумішами
Ceresit CT 29, попередньо огрунтувавши сумішшю Ceresit CT 17.
Покриття з фарб, які мають низьку паропроникність та слабке зчеплення з основою,
видаляють обробкою піскоструменевими апаратами, дрібоструменевими апаратами, термічним випалом або хімічним промиванням.
Від висолів, іржі, жирів та плісняви поверхні очищують методами та засобами, вказаними в табл. 14.

6.4. Грунтування вологопоглинаючих основ.

Великі тріщини, вибоїни ґрунтують сумішшю Ceresit CT 17, витримують протягом
чотирьох годин до повного висихання грунтовки, потім заповнюють розчинною сумішшю Ceresit CT 29. Тріщини підмазують шпателем вручну спочатку рухом шпателю поперек
тріщини (заповнюють тріщину розчинною
сумішшю), потім уздовж тріщини (вирівнюють шар розчинної суміші врівень з поверхнею конструкції). Тріщини шириною до 2 мм,
53

а також дрібні подряпини розчинною сумішшю не заповнюються. Нещільні основи також
обробляються грунтовкою Ceresit CT 17. Це
попереджує надто швидке висихання розчину, що прикріплює термоізоляційні плити, та
дозволить досягти його повної міцності.
Нерівності основи до 10 мм не виправляють, виступи та нерівності стін розмірами більше 10 мм ґрунтують сумішшю Ceresit
CT 17 та вирівнюють розчинною сумішшю
Ceresit CT 29.
В тому випадку, коли шар розчинної суміші
є надто товстим, виступи та нерівності вирівнюють шматочками утеплювача, які приклеюють на поверхню стіни за допомогою розчинної суміші Ceresit CT 85 або Ceresit CT 190.
Місця, в яких в процесі експлуатації будинку або споруди з’явилися гриби, мохи, поросль, очищують щітками, обробляють препаратом Ceresit CT 99 та висушують.
В тому випадку, коли зовнішні стінні
конструкції піддавалися ремонту або їхні
поверхні оброблялися спеціальними сумішами, роботи з улаштування скріпленої
теплоізоляції розпочинають не раніше ніж
через три дні після закінчення робіт з підготовки поверхні.
6.5. Закріплення цокольних профілів.
Профілі застосовують з шириною полки, що відповідає товщині плит утеплювача,
що застосовується (товщина плит утеплювача вказується в проекті виконання робіт на
основі теплотехнічних розрахунків).

Перед кріпленням полички профілів обрізують пилою-ножівкою під кутом 45 (поличка, яка буде розміщена перпендикулярно
до стінки) та 90 (поличка, яка буде розміщена
паралельно стіні).
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Профілі закріплюють до цоколю будинку
по його периметру на 300–400 мм нижче перекриття підземного поверху (підвалу) у випадку, коли підвал не опалюється, за допомогою
дюбелів діаметром 6 мм, які розміщуються на
відстані 0,35 м один від одного, з використанням шайб. Якщо підвальне приміщення опалюється, необхідно виконати теплоізоляцію
всієї стіни з наступною її гідроізоляцією.
6.6. Приготування розчинної суміші для
закріплення теплоізоляційних плит.

Розчинні суміші Ceresit СТ 85, Ceresit
СТ 85 Pro, Ceresit СТ 190, Ceresit СТ 190 Pro,
Ceresit CT 180 Pro готують безпосередньо на
ділянці будівельного майданчика, яка обладнана пристроями, що подають воду, мірником для води та вагами.
Для приготування розчинних сумішей
використовують розчинозмішувачі або низькообертовий дриль з рамною насадкою та
пластмасову ємність.
Співвідношення сухої суміші та води
складає за масою:
• для Ceresit  CT 180 Pro - 1:0,21...0,22
• для Ceresit СТ 85 – 1:0,27;
Ceresit СТ 85 Pro – 1:0,24...0,27;
Ceresit СТ 83 – 1:0,24...0,27;
Ceresit СТ 85 Pro – 1:0,21...0,22
• для Ceresit СТ 190 – 1:0,29;
Ceresit СТ 190 Pro – 1:0,26...0,29.
В змішувач або в пластмасову ємність заливають розраховану кількість води та поступово
засипають суху суміш, постійно перемішуючи
розчинну суміш, що готується, до отримання
однорідної маси. Потім перемішуючий орган
відключають та розчинну суміш витримують
протягом 5 хвилин в спокої. Через 5 хвилин
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6.7. Нанесення клейової розчинної суміші
на ізоляційні плити.
Клейову розчинну суміш наносять на пі-
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включають перемішуючий орган, розчинну суміш перемішують ще протягом 2 хвилин.
Розчинну суміш Ceresit СТ 85 слід використати протягом 2 годин, Ceresit СТ 85 Pro –
3 годин, розчинну суміш Ceresit СТ 190
слід використати протягом 1,5 годин,
Ceresit СТ 190 Pro – 2 годин.
В разі загустіння розчинну суміш слід перемішати, за допомогою низькообертового дрилю. Для розрідження готової розчинної суміші
не можна вводити додаткову кількість води.
На місце виконання робіт розчинні суміші в тарі (полімерні відра, бачки) подають
підйомником або лебідкою з блоками, закріпленими на потрібній висоті, а також підношенням вручну.

10 - 15

20 мм на плиту розміром 0,5 х 1,0 м. Смуги по
периметру повинні мати розриви;
суцільний – поверхня стіни має нерівності до 5 мм, розчинна суміш наноситься всією
поверхнею плити зубчатим шпателем з розміром зубу 10 х 10 мм.
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Клейову розчинну суміш наносять на мінераловатні плити тільки суцільним способом.
Після нанесення розчинної суміші плиту
необхідно відразу встановити в проектне положення та притиснути. Зусилля при притисненні повинно бути таким, щоб як мінімум
на 40 % розчинна суміш розподілилася поміж
основою та плитою. Плити необхідно приклеювати впритул одна до одної, в одній площині, не дозволяючи співпадіння вертикальних
швів. Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. Залишки розчинної суміші необхідно
видалити за допомогою води до її затвердіння.
В нормальних умовах до улаштування захисного шару слід приступити після закінчення
3 діб після наклеювання плит. Кількість клейової розчинної суміші в кожному окремому
випадку обирається таким чином, щоб після
притиснення плити до основи клейова розчинна суміш покривала як мінімум 60 % поверхні.
Відразу ж після нанесення клейової розчинної суміші на поверхню плити її слід наклеїти на огрунтовану поверхню основи. Час,
що пройшов з моменту нанесення клейової
розчинної суміші на поверхню плити, до приклеювання плити до основи, не повинен пере-

вищувати 20 хвилин.
6.8. Приклеювання ізоляційних плит.
Плити утеплювача закріплюють на конструкції знизу вгору, встановлюючи перший
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ряд плит на перфоровані цокольні профілі,
укріплені з дотриманням правил прив’язки
швів: зміщення швів в напрямку горизонталі;
зубчата перев’язка на кутах будинку; обрамлення віконних та інших прорізів плитами з
підігнаними за місцем вирізами.
Для забезпечення щільного прилягання
плити до основи, її необхідно спочатку прикласти до поверхні стіни на відстані 2–3 см
від проектного положення, а потім притиснути за допомогою дерев’яного напівтерка зі
зміщенням в проектне положення, ударяючи
напівтерком доти, доки її площина зрівняється з рівнем сусідніх плит.
Ширина шву між плитами не повинна перевищувати 2 мм. В тому випадку, коли шов
вийшов ширше, його слід заповнити смугою,
вирізаною з плити утеплювача.
При приклеюванні плит утеплювача до
поверхні зовнішніх огороджуючих конструкцій не дозволяється потрапляння клейової
розчинної суміші в шов між ними.
Відстань між теплоізоляціними плитами в
місці улаштування деформаційного шву повинна складати від 10 до 12 мм.
Відразу після приклеювання плиту не
можна пересувати, щоб не послаблювати її
з’єднання з основою.
Якщо плита не приклеїлася належним чином, її треба відірвати, видалити з неї та зі
стіни розчинну суміш, покрити тильний бік

плити свіжою порцією розчинної клейової
суміші та приклеїти її знову до стіни.
У тому випадку, коли на стиках суміжних
плит маються нерівності, їх треба видалити
за допомогою дерев’яної терки, робоча поверхня якої обгорнута наждаковим папером.
Відхилення в приклеєному шарі утеплювача
за товщиною не повинні перевищувати 3 мм.
Після укріплення плит утеплювача деформаційні шви між ними розмірами 10–12
мм заповнюють пінополіетиленовими жгутами круглого перетину. Жгути підбирають
з таким діаметром, щоб після встановлення в
шов вони були обтиснуті на 30 % та набували
б за перетином форму овалу.
6.9. Контроль відхилення від вертикалі теплоізоляційних плит.
Вертикаль поверхні приклеєних плит по-

6.10. Шліфування поверхні теплоізоляційних плит.
Після схоплення (затвердіння) клейової суміші, за допомогою якої закріплюються плити (приблизно через 2 – 3 дні), можна
приступати до шліфування їхньої поверхні
теркою (напівтеркою), обгорнутою грубим
наждаковим папером. Таким чином видаляються перепади біля країв плит.
6.11. Додаткове механічне кріплення плит
утеплювача.
Закріплювати плити утеплювача дюбелями слід не раніше ніж через 3 доби після їх

приклеювання до поверхні зовнішніх стінних
конструкцій.
Роботи з закріплення плит утеплювача до

трібно перевіряти за допомогою довгого рівня (ватерпасу).

зовнішніх огороджуючих конструкцій дюбелями виконують у наступній послідовності:
розмітка отворів під перший ряд дюбелів
за схемою;
буравлення отворів під дюбелі;
очищення отворів від пилу, що утворюється підчас буравлення;
встановлення дюбелів в отвори за допомогою спеціальної насадки;

вгвинчування кріпильного стрижня або
забивання розпірного елементу (штифта).
Отвори свердлять електродрилем або перфоратором.
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Мінімальна глибина отворів, що висвердлюються в конструкціях, повинна бути:
• в стінах з бетону та повнотілої цегли – 50
мм;
• в стінах з легких бетонів та пустотілої
цегли – 90 мм;
• в стінах з піно- та газобетону – 110 мм.
При виборі способу свердлення слід керуватися даними табл.15. Отвори очищують від пилу пилососом, встановлюють в
отвір дюбель, притискаючи кільце диску
дюбелю до поверхні утеплювача та, в залежності від напрямного штифту, вбивають молотком або вкручують стрижень
(штифт) до упору. При цьому дюбель не
повинен виступати над поверхнею плити
більш ніж на 1 мм.

CT 100 Impactum. Вміст упаковки слід всипати
у відміряну кількість чистої води та ретельно
розмішати дрилем з мішалкою. Для мінераловатних плит (обов’язково очищених від відділившихся волокон вати та в разі необхідності
оброблених грунтовкою Ceresit CT 17) захисним шаром є розчиннi сумішi Ceresit CT 190,
Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 87.

6.13. Додаткове укріплення захисного шару в кутах віконних та дверних прорізів.
Всі кути прорізів повинні бути укріплені
додатковим захисним шаром армованої сітки
з розмірами, не меншими ніж 35 х 20 см. Це
попереджує виникнення косих тріщин, які
утворюються, як правило, від початку кута
прорізу.

6.12. Улаштування армованого гідрозахисного шару.
Для захисту пінополістирольних плит використовуються розчиннi сумішi Ceresit CT 85,
Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 87, Ceresit CT 87,
Т а б л и ц я 15. Методи контролю
Технічні вимоги
Спосіб свердлення отворів в
залежності від матеріалу зовнішньої
стінної конструкції:
бетон – ударно-обертальний;
цегла – ударно- обертальна;
пустотні блоки – обертальний
Відхилення діаметру отвору від
проектного значення
Відхилення вертикальності
свердлення отвору відносно
поверхні зовнішньої стінної
конструкції
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Граничні
відхилення

Метод контролю

–

Візуально

+5 %

Вимірювальний: не менше трьох
вимірювань на кожні 100 м2
поверхні

+2 %

Вимірювальний: не менше трьох
вимірювань на кожні 100 м2
поверхні

6.14. Підсилення кутів металевими профілями
Кути будинку та відкоси віконних та дверних прорізів слід підсилити перфорованими
кутками з алюмінієвого листа, які вклеюються за допомогою розчинної суміші Ceresit CT
85 (по мінераловатним плитам – за допомогою розчинної суміші Ceresit CT 190). Найбільш ефективним є використання кутків,
оклеєних в заводських умовах смужкою сітки.

6.15. Додаткове укріплення захисного шару на стінах першого поверху.
На стінах першого поверху мінімум на висоту 2 м над рівнем землі слід продублювати
захисний шар додатковим шаром сітки. Це
збереже термоізоляційні плити від випадко-

вих механічних пошкоджень.
6.16. Улаштування основного захисного шару.
Після висихання додаткових укріплених
шарів можна перейти до улаштування основного захисного з суцільним армуванням склосіткою шару. Першою операцією (аналогічно як
при виконанні додаткових укріплень) є рівномірне нанесення розчинної суміші товщиною
близько 2 мм. Розчин наноситься стальною теркою (напівтеркою) згори донизу, вертикальною
смугою шириною приблизно 1,1 м.
6.17. Укладення армуючої склосітки.
У другій операції відрізана раніше сітка

прикладається до свіжого розчину та втоплюється за допомогою стальної терки (напівтерки). При цьому необхідно забезпечити
перекриття сусідніх смуг сітки на 5 – 10 см.
Так само, як у випадку застосування системи
Ceresit ППС, так і у випадку системи Ceresit
MВ, слід використовувати сітку зі скловолокна зі спеціальним просоченням, стійким до
луг та таким,що має сертифікат відповідності,
який дозволяє його використання для таких
цілей. Смужка сітки шириною 5 см повинна
витримати навантаження 1,5 кН, подовжуючись при цьому не більше ніж на 5 %. Така ж
сама смужка, витримана протягом 28 днів у
5 %-ому розчині NaОН, повинна витримува-

ти навантаження 0,75 кН, подовжуючись при
цьому не менше ніж на 3,5 %.
При втоплюванні сітки слід уникати надмірного натягнення та заглиблення до плити
утеплювача, сітка повинна бути між двома
шарами суміші СТ 85 або СТ 190.

6.18. Нанесення другого шару по армуючій сітці.
У черговій операції на щойновклеєну сітку накладається 2 шар розчинної суміші товщиною близько 2 мм, таким чином, щоб сітка
перестала бути помітною. Поверхня цього
шару треба якомога краще розрівняти сталь-
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ною теркою.
6.19. Формування кутів.
Кути віконних та дверних прорізів, а також кути будинку найкраще формувати ку-

товою теркою.
6.20. Усунення незначних нерівностей.
Наступного дня захисний шар, армований
сіткою, все ще не надто міцний. В цей момент
можна прибрати сліди від терки за допомогою наждакового паперу та, якщо це необхідно, закрити невеликі заглиблення.
6.21. Нанесення декоративних штукатурних сумішей.

6.21.1. Грунтування під тонкошарові штукатурки.
До ґрунтування можна приступати після
остаточного висихання захисного шару, армованого сіткою (приблизно через 3 доби). Грунтуючу фарбу Ceresit СТ 16 або Ceresit СТ 16 Pro
слід наносити пензликом, рівномірно за один
прохід. Тривалість висихання фарбі складає
приблизно 4 години. Огрунтована поверхня
спрощує процес нанесення декоративних штукатурок та збільшує їхню адгезію до захисного
шару. Для штукатурок більш інтенсивних відтінків слід застосовувати фарби СТ 16 кольору,
близького до кольору штукатурки. Під силікатні штукатурки Ceresit CT 72, Ceresit CT 73 застосовується грунтовка Ceresit CT 15 з такими
самим технологічними параметрами.
6.21.2. Приготування полімерцементних
штукатурок.
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Штукатурки, що випускаються у вигляді
порошку, слід готувати на будівельному майданчику безпосередньо перед застосуванням. У
відміряну кількість чистої холодної води всипати вміст упаковки та ретельно розмішати за допомогою дриля з мішалкою. Полімерцементні

штукатурки можна використовувати як в системі Ceresit ППС, так і в системі Ceresit MВ.
Кількість води затворення:
• СТ 35 – 1:0,2–0,22;
• СТ 36 – 1:0,2–0,23;
• СТ 137 – 1:0,2–0,22 (зерно 1,5); (зерно 2,5).

6.21.3. Приготування акрилових, силікатних та силіконових штукатурок.
Акрилові штукатурки рекомендується
використовувати в системі утеплень Ceresit
ППС. Силікатні та силіконові – в системах
ППС та МВ. Вони випускаються у вигляді мас,
які готові до застосування. Безпосередньо перед застосуванням їх необхідно перемішати.

6.21.4. Нанесення тонкошарової штукатурки.
Тонкошарова штукатурка рівномірно наноситься на основу, на товщину зерна, за допомогою стальної терки (напівтерки), яку
тримають під кутом. Її поверхню слід роз-

гладити та розрівняти теркою (напівтеркою),
збираючи надлишки матеріалу.

залишками матеріалу. Після затвердіння штукатурки треба захистити отриману кромку

стрічкою та аналогічно нанести штукатурку
іншого кольору.
6.21.7. Фарбування мінеральних штукатурок.
6.21.5. Затирання теркою тонкошарової
штукатурки.
У тому випадку якщо нанесена на основу штукатурка вже не прилипає до інструменту, за допомогою пластикової терки,
яку треба утримувати горизонтально, слід
надати їй фактуру. Для штукатурок з фактурою типу «короїд», в залежності від напрямку руху терки, можна отримати вертикальні, горизонтальні або кругові лінії, які
визначаються зерном, що міститься в матеріалі. Штукатурки з фактурою «під гальку»

В разі необхідності висохлі мінеральні
штукатурки можна фарбувати силікатною
фарбою Ceresit СТ 54 та силіконовою Ceresit
СТ 48. Фарбу слід наносити пензлем за два
шари. Для першого шару СТ 54 можна розводити водою.
6.21.8. Нанесення мозаїчної штукатурки.

набувають вигляд рясно укладених зеренкам’янців.
Фактуру
структурній
штукатурці
Ceresit СТ 36 можна надати за допомогою губчатого валика, терки (напівтерки),
лопатки, пензля або інших інструментів.
Можливостей досягнення різних пластичних ефектів – нескінченна безліч. Їхня повторюваність залежить від уміння та фантазії виконавця.
6.21.6. З’єднання штукатурок різних кольорів.
Уздовж визначеної лінії слід приклеїти
самоклеючу стрічку, нанести штукатурку,
надати їй фактуру, а потім зірвати стрічку із

Цокольні частини будинку, які піддаються
забрудненню та частому забризкуваннюводою найбільш доцільно оздобити мозаїчною
штукатуркою. На основу, загрунтовану фарбою Ceresit СТ 16, наноситься штукатурка
Ceresit СТ 77, а потім розгладжується металевою теркою.
6.22. Додаткові рекомендації.
Роботи з утеплення слід виконувати в
сухих умовах та при відносній вологості
повітря не вище 80 %. Не слід виконувати
роботи на поверхнях, які піддаються інтенсивному впливу сонячних променів,
вже нанесені шари слід захищати від дощу,
сильного вітру та прямих сонячних проме61

нів за допомогою густої сітки, що натягнута
на будівельні ліси.
Температура повітря та основи повинна
складати від +5 до +30 °С. Виключення тут
складає використання кольорових полімерцементних штукатурок (мінімальна температура +9 °С).
Відстань між поверхнею теплоізоляційних плит та конструкцією лісів не повинна
ускладнювати формування фактури штукатурки та повинна складати 20–30 см. В разі
застосування підвісних «колисок» необхідно
бути дуже обережним через можливість механічного пошкодження теплоізоляції.
Якщо пінополістирол протягом більш ніж
2 тижнів залишався на фасаді не захищеним,
слід оцінити його якість. Плити пожовкли та
з поверхнею, що пилить, обов’язково повинні
бути перешліфовані наждаковим папером.
У випадку проведення робіт з утеплення в
умовах теплої зими треба безумовно використовувати завіси на лісах. Якщо протягом 3 днів
прогнозується падіння температури нижче
–5°С, слід припинити виконання робіт.
Металеві листи, що використовуються для
захисту парапетів, відкосів, тяг та т. п., повинні виступати мінімум на 40 мм за зовнішню
поверхню штукатурки та ефективно захищати її від замочування дощовою водою.
В разі застосування полімерцементних
штукатурок на одній площині слід працювати
безперервно, використовувати воду з одного
джерела та зберігати однакове її дозування.
Через вміст в рецептурах мінеральних наповнювачів, які можуть обумовлювати незначні відмінності у зовнішньому вигляді
штукатурок, на одній площині слід використовувати матеріал з однієї партії, вказаний на
кожній упаковці.
Необхідно запобігти потраплянню на
щойнокладену штукатурку дощу (завіси на
лісах) протягом мінімум 1 дню, а для кольорових полімерцементних штукатурок – протягом мінімум 3 днів. Це в умовах температури +20 °С та відносної вологості повітря
60 %. У менш сприятливих умовах слід враховувати більш повільне затвердіння штукатурок.
При виборі кольорового відтінку реко62

мендується керуватися наступними основними правилами:
• чим складніше фасад, тим менш яскравими та насиченими повинні бути кольорові відтінки;
• фасад повинен бути розділений кольоровими відтінками у відповідності до
площ окремих ділянок; для поверхонь
великих розмірів рекомендується використовувати пастельні, неяскраві тони;
невеликі площі дозволяється фарбувати
в яскраві, насичені тони;
• кольоровий тон впливає на сприйняття
оптичної глибини (поверхня, зафарбована темним кольором, створює враження
віддаленості фасаду);
• чим темніше простір, що оточує будинок, тим світліше повинні бути великі
ділянки фасаду;
• чергування кольорів підвищує відчуття
напруги.
Крім того необхідно враховувати наступні
фактори:
• грубі структури поверхні, пофарбовані у
світлі тони, сприймаються як більш темні;
• кольорові відтінки на фасаді інакше
сприймаються в тіні, ніж при сонячному
освітленні;
• поверхні великих розмірів сприяють
більш темному сприйняттю світлих тонів
(кольоровий відтінок, обраний на маленькому зразку, створює враження більш
темного на ділянках великих розмірів).
6.23. Особливості застосування поліуретанового клею Ceresit CT 84.
Для кріплення плит із формованого
і екструдованого пінополістиролу при улаштуванні систем зовнішньої теплоізоляції
фасадів, а також для кріплення декоративних елементів із пінополістиролу за системою теплоізоляції може також застосовуватися однокомпонентний поліуретановий
клей Ceresit CT 84.
Ceresit CT 84 дозволяє значно скоротити
терміни виконання робіт по утепленню фасадів за рахунок відсутності технологічних
перерв (роботи по кріпленню, дюбелюванню та створенню захисного шару виконуються протягом одного дня).

Для улаштування на поверхні пінополістирольних плит захисного шару, армованого склосіткою, слід застосовувати суміш
Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 85 Pro, Ceresit СТ 87,
Ceresit СТ 100 Impactum.
При улаштуванні систем зовнішньої теплоізоляції фасадів з мінераловатним утеплювачем для кріплення мінераловатних
плит і виготовлення на них армованого
захисного шару слід застосовувати суміш
Ceresit СТ 190, Ceresit СТ 190 Pro.
Підготовка основи, по якій виконуватимуться роботи із застосуванням Ceresit CT
84, виконується відповідно до пунктів 6.3.
і 6.4. даного розділу посібника.
Для оцінки несучої здатності підготовленої основи та міцності адгезійного контакту клею Ceresit СТ 84 необхідно за допомогою клею приклеїти в декількох місцях
стіни кубики пінополістиролу розміром
10х10х10 см і через 2–4 години відірвати
їх уручну. Несуча здатність підготовленої основи і міцність адгезійного контакту
клею вважаються достатніми, якщо відрив
пінополістиролу відбувається когезійно,
тобто спостерігається розрив по шару пінополістиролу.
Перед застосуванням Ceresit CT 84 необхідно протягом 30 секунд сильно потрясти
балон для рівномірного перемішування
компонентів. Потім потрібно з клапана балона зняти захисний ковпачок і, встановивши балон на рівну поверхню клапаном
вгору, акуратно сумістити клапан балона
з посадочним місцем монтажного пістолета
і, натискаючи однією рукою на монтажний
пістолет зверху – вниз, другою рукою, обертаючи балон проти годинникової стрілки,
загвинтити до упору клапан балона в посадочне місце монтажного пістолета.
Клей Ceresit CT 84 слід наносити за допомогою монтажного пістолета, тримаючи його так, щоб балон знаходився зверху,
і зберігаючи відстань між розпилювачем
і плитою, достатню для правильного нанесення клею. Клей наносять по периметру
плити, відступаючи від краю приблизно
2 см, і одну смугу – через центр плити, паралельно її довгим сторонам. Потім слід

негайно прикласти плиту до стіни і з невеликою силою притиснути її за допомогою
довгої рейки. Рівність поверхні пінополістирольних плит можна коректувати протягом 20 хвилин із моменту їх приклеювання
також за допомогою довгої рейки.

Через дві години після кріплення плити з пінополістиролу можна шліфувати,
дюбелювати в основі та наносити на їхню
поверхню захисний шар, армований склосіткою, використовуючи суміші Сeresit
CT 85, Сeresit CT 85 Pro, Сeresit CT 87 або
Сeresit CT 100 Impactum.
Після зняття розпилювача з балона необхідно очистити його за допомогою спеціального розчинника Ceresit PU Cleaner або ацетону.
Час затвердіння поліуретанового клею
Ceresit CT 84 складає не менше 2 годин при
температурі +20°C, 3–5 годин при температурі 0°C, 5–7 годин при температурі –5°C,
7–10 годин при температурі –10°C. Температура застосування: від –10°C до +40°C. Витрата клею складає 1 балон на 6 м² фасаду.
6.24. Організація робіт при улаштуванні системи теплоізоляції «Ceresit» при
від’ємних температурах.
До початку робіт по улаштуванню системи теплоізоляції необхідно:
• поділити будівлю на захвати з урахуванням можливостей калориферів і кількості працівників, зайнятих у технологічному процесі;
• закрити робочу зону, визначену захваткою,
армованою поліпропіленовою плівкою (визначити методи кріплення плівки);
• встановити калорифери;
• встановити термометри для контролю
за температурою в робочій зоні на кожному поверсі;
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• визначити робоче місце для складування матеріалів і приготування робочих
сумішей матеріалів;
• підвести джерела енергії для забезпечення роботи калориферів і підігріву води,
необхідної для затворення сухої суміші
(температура води від +18°С до +21°С).

З урахуванням можливої марки та потужності калориферів (1 шт.) рекомендується захватка з наступними параметрами:
ширина 6 м і висота 5 поверхів.
Схема розміщення обладнання наведена
на мал. 35.
Кріплення відсікаючої частини плівки

Мал. 35.
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Вузли кріплення плівки до стіни і риштувань наведені на мал. 36, 37, 38.

Мал. 36. Кріплення плівки до зовнішньої стіни будівлі
1. Зовнішня стіна. 2. Ткана поліпропіленова плівка. 3. Дерев’яна рейка 50 х 20 х довжина не
регламентується. 4. Дюбель d=6 L=70 мм з кроком кріплення не більше 300 мм.

Мал. 37. Варіант 1. Кріплення поліпропіленової плівки до дерев’яного настилу
робочих майданчиків (на кожному поверсі)
1. Дерев’яна рейка 20 х 20 х довжина не менше 1500 мм. 2. Саморіз завдовжки 50 х 60 мм.
3. Ткана поліпропіленова плівка.

Мал. 38. Варіант 2
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Мал. 39. Вузли з’єднання полотен плівки за допомогою скріпкозшивача
(частота розташування скріпок не більше 100 мм)
1. Ткана поліпропіленова плівка. 2. Скріпка.

по горизонталі здійснюється аналогічно
мал. 36, відсікання робочої зони повинне
розміщуватися над віконними і дверними
прорізами або під ними.
6.24.1. Технологія виконання робіт при
від’ємних температурах.
Перед початком монтажу системи необхідно переконатися, що поверхня стіни
прогріта до температури не нижче +30°С.
Для цього необхідно увімкнути калорифер
і прогрівати робочу зону протягом 1 доби.
Приготування робочих сумішей здійснюється в робочій зоні, що прогрівається.
З цією метою використовується вода, підігріта до температури від +18°С до +21°С.
Нанесення клею Ceresit CT 85 на утеплювач проводиться в зоні, що прогрівається.
В цій зоні повинні складуватися й інші необхідні матеріали в кількості з розрахунку
на одну зміну.
Для організації оптимальної роботи по
утепленню, в першу чергу, з урахуванням
мінімалізації технологічних перерв, роботи повинна виконувати бригада з 3 чоловік
(площа утеплення 90–100 м²):
1 – приготування робочих сумішей,
складування матеріалів, підігрів води, подача робочих сумішей до місця використання,
участь у закріпленні плит утеплювача за допомогою дюбелів;
2 і 3 – виконання робіт по монтажу системи.
Механічне закріплення плит утеплювача
здійснюється через 3 доби, заздалегідь перевіривши зчеплення (адгезію) утеплювача
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до матеріалу захисної конструкції.
Для перевірки зчеплення утеплювача із
захисною конструкцією використовується
адгезіометр, а саму процедуру перевірки
здійснюють фахівці лабораторії «Хенкель
Баутехнік (Україна)».
Після закріплення плит утеплювача наноситься захисний шар із Ceresit CT 85,
армований склосіткою, по якому, у свою
чергу, через 3 доби (після перевірки лабораторією вологості захисного шару за допомогою СМ-лабораторії) наноситься ґрунтовка
Ceresit CT 16.
Поверхня, оброблена Ceresit CT 16, готова для нанесення декоративних покриттів через 8 годин (ступінь висихання ґрунтовки перевіряє лабораторія за допомогою
липкої стрічки).
Декоративний штукатурний шар необхідно витримати при плюсовій температурі
не менше 3 діб. Після визначення вологості
й отриманні позитивного результату здійснюється демонтаж штучного забезпечення
можливості виконання робіт при від’ємній
температурі.
***
Багаторічний досвід демонструє, помилками, які найчастіше роблять при виконанні
робіт з утеплення, є наступні:
Відсутність в проектній документації детального пропрацювання нетипових вузлів,
які, тим не менш, достатньо часто зустрічаються на фасаді будинку, конструктивних рі-

шень гідрозахисту парапетів, цоколів, елементів, що виступають, відкосів підвіконників та
ін., визначення видів та кількості механічних
кріпильних елементів на 1 м2. Це надає свободу виконавцю та не підвищує його відповідальності. Недостатньо докладно розроблена
документація може бути причиною значно
більших витрат матеріалів, ніж планувалося.
При прийнятті рішення виконавці не приділяють уваги оцінці стану та геометрії стін:
нерівностям та відхиленню від вертикалі.
Система утеплення дозволяє «випрямляти»
конструкцію будинку, найбільш характерно
це для будинків, що збудовані за технологією
крупнопанельного будівництва. Для виконання цих заходів необхідні супутні витрати,
пов’язані з нанесенням вирівнюючих штукатурок, з підвищенням витрат клеючого розчину, з різною товщиною шару утеплювача.
Іноді трапляється, що при утепленні стін
фасаду використовуються матеріали різних
виробників. Такий несистемний підхід чреватий серйозними наслідками. Взаємодія матеріалів з різних систем потребує додаткових
випробувань та перевірок. Перед наклейкою
термоізоляційних плит не завжди ретельно
очищують основу (видалення пилу, бруду,
моху, водоростей і т.д.) або не обробляють
сильно вбираючі основи грунтовкою.
При приклеюванні термоізоляційних
плит помилкою є нанесення розчинної суміші тільки у формі «коржиків». По-перше,
зменшується адгезія, по-друге, приклеєні краї
плит прогинаються, що ускладнює правильне
виконання наступних етапів робіт. Найбільш
надійним способом є суцільне приклеювання
термоізоляційних плит.
Приклеювання термоізоляційних плит
без перев’язки (особливо на кутах будинку)
та відсутність достатньої товщини армуючого шару є причинами тріщин зовнішніх покриттів.
Невиконання шліфування уступів пінополістирольних плит наждаковим папером,
а також заповнення стиків між плитами розчинною сумішшю згодом призводить до прояву на поверхні тіней при боковому освітленні стіни або плям на оздоблювальному
покритті.

Невірне закріплення плит механічними
з’єднувальними елементами, надмірне заглиблення «голівки» з’єднувального елементу
викликає ущільнення структури термоізоляційних плит. У той самий час, надто дрібна
посадка призведе до того, що з’єднувальний
елемент не буде утримувати плити відповідним чином, а опуклість, що виникне, залишиться помітною та послабить армований
шар.
Відсутність заповнення акриловими герметиками щілин у віконних та дверних прорізах, а також на стиках оцинковки, що захищає парапети, тяги, віконні та дверні відкоси
та ін., що у наслідку призведе до проникнення
води під термоізоляційні плити.
Ненаклеювання додаткових косих смужок
з сітки у зовнішніх кутах прорізів є причиною
виникнення там тріщин. Відсутність додаткового шару сітки на висоті до 2 м від рівня підлоги збільшує ймовірність випадкових механічних пошкоджень.
Надто маленька товщина армуючої сітки
або, що навіть гірше, розкладання сітки «всуху» по утеплювачу та тільки потім шпаклювання поверхні послаблює захист теплоізоляційного матеріалу та зменшує ударну міцність
системи.
Недостатня кількість спеціалістів штукатурів на одному об’єкті при нанесенні декоративного шару (полімерцементні штукатурки).
Робота повинна бути організована таким чином, щоб не було перерв одночасно на мінімум
2-х або 3-х рівнях лісів (підмостей). Тільки в
цьому випадку місця стикування штукатурки
на зовнішній поверхні не будуть помітні. Перед початком штукатурних робіт слід визначити місця, в яких будуть стикуватися шари
штукатурки, наприклад, стикування на лініях
проходження водостічних труб, кутах та ін., в
цьому випадку стик буде не таким помітним.
Відсутність захисних завісів на лісах
пов’язано з ризиком розмивання свіжої штукатурки дощем або з’явлення висолів. Завіси
потрібні також при високій температурі повітря, тому що вони охороняють від пересихання тонкошарові покриття, вони захищають
свіжі штукатурки від вітру та пилу.
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7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ РОБІТ
Контроль якості робіт з утеплення будинків виконується згідно з ДСТУ Б В.2.6-36:2008
та ДБН В.2.6-22:2001.
7.1. Роботи з утеплення будинків скріпленої теплоізоляцією необхідно виконувати у
відповідності до конструктивних рішень, що
передбачені проектом та даним посібником.
7.2. Для виконання робіт з утеплення будинків можна застосовувати лише ті матеріали, які передбачені проектом.
7.3. Ефективність змонтованої системи
утеплення повинна визначатися відсутністю
«містків холоду».
7.4. Місця з’єднання теплоізоляції з віконними та дверними блоками, а також місця
з’єднання з утеплювачем покрівлі та покрівельним покриттям повинні бути ретельно
ущільнені герметизуючими сумішами та не
створювати «містків холоду».
7.5. Після закінчення роботи в процесі
експлуатації будинку з утепленими зовнішніми стінними конструкціями не допускається
відшарування системи ущільнення, а також
окремих її шарів від поверхні конструкції.
7.6. Ширина швів між плитами утеплювача повинна бути не більше 2 мм.
7.7. Нахлист полотнищ армуючої склосітки в місцях її з’єднання повинен бути не менший 10 мм.
7.8. Поверхня фасаду будинку, що утеплюється, повинна бути рівною, без виривів та інших пошкоджень теплоізоляційного матеріалу, а також штукатурних та оздоблювальних
шарів.
Проміжок між контрольною 2-метровою
рейкою та поверхнею конструкції не повинен
перевищувати 5 мм.
7.9. Допустиме відхилення товщини теплоізоляційного шару від проектного значення не повинне перевищувати ±5 %.
7.10. В теплоізоляційному, штукатурному
та оздоблювальному шарах не повинно бути
тріщин.
7.11. Кольорова гама фасаду будинку повинна відповідати вимогам проекту. Різниця
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у відтінках кольору на різних ділянках фасаду
не допускається. Смуги, плями від висолів та
місцеві виправлення оздоблювального шару,
які вирізняються на загальному фоні, не допускаються.
7.12. Температурні та деформаційні шви в
теплоізоляційному та оздоблювальному шарах повинні бути ретельно ущільнені еластичними герметизуючими сумішами.
7.13. Якість матеріалів, які використовуються підчас виконання робіт, контролюють
у відповідності до вимог нормативних документів та вимог, які викладені в даному «Посібнику...», на ці матеріали, а також згідно з
вимогами нормативних документів, які регламентують способи та методи випробування цих матеріалів.
7.14. Стан та готовність будинків, споруд,
окремих конструктивних елементів та їхніх
поверхонь контролюють візуально, а також із
застосуванням методів контролю, інструментів та пристроїв, які наведені в табл.16.
7.15. Наявність та стан механізмів та інструментів, які застосовуються при виконанні робіт з утеплення фасадів, перевіряють візуально, а також у відповідності до методів,
вказаних у нормативних документах на ці механізми та інструменти.
7.16. Кількість виконаних операцій з підготовки та обробки основ, якість виконання
цих операцій повинні відповідати вимогам
розділу 6.3 даного «Посібника...».
7.17. Методи контролю виконання робіт
з утеплення фасадів, а також засоби вимірювань, що застосовуються, наведені в табл. 17.
7.18. Основні види дефектів, які можуть
виникнути в результаті недотримання технології улаштування системи теплоізоляції, та способи їхнього усунення наведені в
табл. 19.

Т а б л и ц я 16. Методи та способи контролю якості поверхні, що підлягає утепленню
Параметри,
що контролюються

Спосіб контролю

Прилади, інструменти та пристрої, що використовуються підчас контролю

1. Відхилення від вертикальності

Вимірювання відхилень від вертикальності

Нахиломір рівневий, рівень, висок, набір
щупів, штангенциркуль

2. Відхилення від горизонтальності

Вимірювання відхилень від горизонтальності

Правило, рівень, теодоліт

3. Наявність та розміри
тріщин

Наявність – візуально; розміри
(довжину, ширину, глибину) – вимірюванням

Лінійки металеві, рулетки, набір щупів

4. Відхилення радіусу
криволінійних поверхонь від проектного
значення

Вимірювання відхилення радіусу
криволінійних поверхонь

Лекала; контрольна двометрова рейка

5. Відхилення ширини
відкосів від проектного
значення

Вимірювання відхилень ширини
відкосу

Лінійки металеві, косинці

6. Відхилення тяг від
прямої лінії між кутами
перетинання тяг та розкрепівки

Вимірювання відхилень тяг від
прямої лінії

Рейки довжиною до 3 м; косинці; рівень

7. Міцність основи

Вимірювання міцності матеріалу
основи методами:
1. Неруйнувального контролю:
а) простукуванням дерев’яним
молотком;
б) за ГОСТ 22690 (метод пружного відскоку, метод пластичних
деформацій, метод ударного
імпульсу, метод відриву);

Киянка формувальна; киянка молоток Кашкарова; молоток Шмідта; прилади типу КМ,
ВСМ, ПМ-2, Ц-22, А-1; індикатори годинникового; лупа; мікроскопи;

в) за ГОСТ 17624 (ультразвуковий метод визначення міцності);

Ультразвуковий прилад

2. Визначення міцності за контрольними зразками, відібраними з
конструкції за ГОСТ 10180; ГОСТ
18105; ГОСТ 28570;

Свердлильні станки типу ИЭ 1806; випробувальні машини; розпилювальні
станки типів УРБ-175

8. Вологість конструкції
(поверхнева)

Вимірювання вологості нейтронним методом; вимірювання вологості диелькометричним методом
(не менше трьох вимірювань на
10 м2 поверхні)

Вологоміри

9. Сполучення суміжних
поверхонь, радіус
заокруглення або фаски

Вимірювання радіусу заокруглень

Косинець

10. Рівність поверхні, висота виступів та глибина
западин

Вимірювання просвітів між
рейкою

Рейка дерев’яна довжиною 3 м; штангенциркуль набір щупів
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Т а б л и ц я 17. Методи контролю виконання робіт з утеплення фасадів
Параметр,
що контролюється

Спосіб контролю

Засоби контролю

1

2

3

Товщина клеючого шару

Вимірювання товщини
клеючого шару

Лінійка металева, набір щупів,
штангенциркуль

Ширина стиків між плитами

Вимірювання ширини стиків
між плитами

Лінійка металева; набір щупів

Наявність, кількість та
площа дефектів в плитах
утеплювача

Встановлення кількості дефектів
та визначення їхніх розмірів

Лінійка металева;
штангенциркуль

Порядок розміщення плит
утеплювача на фасаді

В процесі виконання робіт згідно
з розділом 5

–

Відхилення товщини ізоляційного шару від проекту

Вимірювання товщини ізоляційного шару

лінійка металева,
штангенциркуль

Наявність нерівностей на
поверхні плит утеплювача
після їхньої приклейки

Визначення кількості та розмірів
виступів та западин

Рейка довжиною 3 м; набір
щупів

Правильність з’єднання
теплоізоляційного матеріалу
з пласким та похилим дахом,
вікнами та дверми

Візуально

–

Товщина армованого шару

Вимірювання товщини армованого шару відразу після його нанесення

Набір щупів; лінійка металева;
рулетка

Товщина штукатурного шару

Вимірювання товщини штукатурного шару відразу після нанесення

Набір щупів; лінійка металева

Якість штукатурення

Візуально перевіряють відповідність кольору та фактури нанесеної штукатурки вимогам проекту

-

Міцність зчеплення клею та
захисного шару з утеплювачем

Вимірюванням міцності зчеплення клею та захисного шару
з утеплювачем (по контрольн.
зразкам)

Пристрій для визначення міцності зчеплення, адгезіометр

Строки витримування
клейової сполуки

Визначення часу витримування
кожного шару перед нанесенням
наступного

Годинник

Якість улаштування
деформаційних швів

Візуально за повнотою
заповнення шву мастикою, що
герметизує

–

Якість теплоізоляції
огороджуючих конструкцій

Контроль за ГОСТ 26629

Тепловізор
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8. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА
ОХОРОНА ПРАЦІ
8.1. Сучасне будівництво виконується із
залученням спеціалізованих будівельних організацій, тому на будівельних майданчиках
одночасно працюють працівники кількох організацій. В цих випадках з метою створення
кращих умов праці на спорудах та збереження здоров’я тих, хто працює на них, генеральна (основна) підрядна організація повинна
розробити із залученням усіх підприємств
та організацій, які працюють на об’єктах, загальні та обов’язкові для всіх заходи з техніки
безпеки та графік виконання спільних робіт,
без чого виконувати роботи на будівництві
забороняється.
В цих заходах повинно бути передбачено
забезпечення виконання також основних вимог з техніки безпеки при виконанні робіт з
улаштування скріпленої теплоізоляції фасадів.
8.2. Всі нові працівники, а також ті, хто
перейшли на іншу роботу або в яких змінилися умови праці, не можуть бути допущені
до роботи доти, доки не отримають вступний
інструктаж з техніки безпеки та інструктаж
на робочому місці. Всі працівники з окремих
спеціальностей повинні бути навченими безпечним методам праці за затвердженою програмою.
8.3. Працівники комплексних бригад повинні бути проінструктовані та навчені безпечним прийомам з усіх видів робіт, які
виконуються комплексною бригадою при
улаштуванні теплоізоляції фасадів.
Після навчання проводиться перевірка
знань з видачею відповідного посвідчення, до
того ж така перевірка повинна проводитися
щорічно.
8.4. Організація робочих місць на будівництві повинна забезпечувати безпеку виконання робіт.
8.5. Працівники, які працюють на улаштуванні теплоізоляції, забезпечуються робочою
одежею у відповідності до діючих норм.
8.6. Місця, де є небезпека появи або утворення шкідливого газу, перед допуском працівників повинні ретельно провітрюватися.

Працівники, що працюють в місцях можливого утворення або появи шкідливого газу,
повинні забезпечуватися протигазами або
кисневими приладами.
8.7. Відкриті прорізи у стінах, які розміщені на рівні перекриття або робочого настилу,
або на висоті менше 0,7 м від них, а іншим боком повернуті в напрямку, де немає суцільного настилу, повинні бути огороджені на висоту не менше 1 м.
8.8. Отвори в перекриттях, до яких можливий доступ людей, повинні бути закритими
або мати огородження висотою не менше 1 м
по усьому периметру.
8.9. При виконанні робіт на висоті більшій
1,1 м та в разі неможливості виконання настилів з огородженнями працівники повинні
бути забезпечені запобіжними поясами. Місця закріплення ланцюгів або канатів запобіжних поясів повинні бути вказані працівникам
заздалегідь.
8.10. Запобіжні пояси, їхні ланцюги та канати, які видаються працівникам, повинні
мати паспорти та бірки. У випадку відсутності паспортів поясу перед їхнім застосуванням
повинні бути випробувані у відповідності з
діючими ДСТУ.
8.11. Забороняється виконувати роботи
з улаштування скріпленої теплоізоляції на
фасаді одночасно в двох та більше ярусах по
одній вертикалі, якщо немає відповідних захисних пристроїв.
8.12. Будівельні машини, механізми, станки, будівельний інвентар та інструменти повинні відповідати характеру роботи, що виконується, а також повинні використовуватися
в справному вигляді та мати відповідні огородження. До керування машинами з електричним двигуном забороняється допускати осіб,
які не мають посвідчення на право керування
даною машиною.
8.13. Працівники, що обслуговують машини та керують ними, повинні мати інструкцію,
в якій вказані вимоги з техніки безпеки, указівки щодо системи сигналів, правила керування машиною та нагляд за робочим місцем,
вказівки щодо граничних навантажень та допустимі швидкості роботи машини, а також
вказівки щодо можливих об’єднань операцій.
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8.14. Налагодження, встановлення, реєстрація, огляд та експлуатація підйомних
пристроїв повинні виконуватися у відповідності з вимогами діючих правил Держмісттехнагляду.
8.15. Використання вантажних підйомників та кранів для переміщення людей заборонено.
8.16. В неробочий час всі машини та механізми повинні знаходитися у стані, що виключає можливість їхнього запуску сторонніми особами.
8.17. До роботи з електрифікованим та
пневматичним інструментом допускаються
тільки працівники, що пройшли спеціальне
навчання.
8.18. Робота несправним механізованим
інструментом забороняється.
8.19. Виконання робіт за допомогою механізованого інструменту з приставних драбин
забороняється.
8.20. Включати в мережу електродвигуни,
електроінструмент, прилади електричного
освітлення і т. п. необхідно тільки за допомогою існуючих для таких цілей приладів; виконувати включення та виключення скручуванням проводів забороняється.
8.21. Викручування та вкручування електричних лампочок, що знаходяться під напругою, не дозволяється. У випадку неможливості зняття напруги, цю роботу повинен
виконувати кваліфікований працівник в гумових діелектричних рукавичках.
8.22. Перенесення матеріалів на носилках
по горизонтальному шляху допускається у виключних випадках на відстань не більше 50 м,
а по сходах-драбинах – забороняється.
8.23. Для жінок та підлітків необхідно дотримуватися граничних норм перенесення вантажів по рівній та горизонтальній поверхням.
8.24. Вантажно-розвантажувальні роботи
з пилоподібними матеріалами (сухі будівельні суміші, цемент, гіпс, вапно і т. п.) слід виконувати лише механізованим способом та при
їхній температурі не більше +40°С.
8.25. Скидання матеріалів та сміття без
жолобів або інших пристроїв з висоти більш
ніж один поверх заборонено.
8.26. Обрешітка, що виконується при бу72

дівництві, повинна бути інвентарною та виготовлятися за типовими проектами.
Неінвентарна обрешітка допускається
лише у виключних випадках, а при її висоті
більше 4 м – за спеціально затвердженими
проектами.
При виготовленні, встановленні та експлуатації усіх видів обрешітки (трубних, рамних,
сходних, підйомних, пересувних, випускних та
підвісних обрешіток, колисок, сходів та приставних драбин) необхідно дотримуватися
всіх вимог, викладених в «Правилах техніки
безпеки для будівельно-монтажних робіт».
8.27. Трудовим законодавством передбачається порядок охорони праці працівників, у
тому числі жінок та підлітків, надається перелік
професій, шкідливих робіт, на яких заборонено
використовувати працю підлітків. У цьому законодавстві вказані обмеження по перенесенню ручних вантажів для жінок та встановлені
граничні норми для піднімання, перенесення
та перевезення ними вантажів, при цьому залучати жінок до вантаження та розвантаження
важких вантажів заборонено.
8.28. До робіт, що виконуються із застосуванням сухих сумішей, допускаються особи,
що досягли вісімнадцяти років, та пройшли:
• професійну підготовку;
• попередній медичний огляд у відповідності до вимог Мінздраву України;
• вступний інструктаж з безпеки праці,
виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.
Медичні огляди осіб, що зайняті на виконанні робіт із застосуванням сухих сумішей,
проводять в порядку, встановленому законом України «Про охорону праці» та наказом
Мінздраву України від 31.03.1994 р. № 45. Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях та перевірки знань робітників з
безпечного виконання робіт повинно відповідати «Типовому положенню про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони
праці», яке затверджене наказом Держнадзорохоронпраці України від 04.04.98 р. № 30.
8.29. Небезпеки, які можуть виникати при
виконанні робіт з улаштування теплоізоляції
фасаду.
Механічні травми при:

• порушенні правил виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
• невірному монтажі та експлуатації лісів,
настилів на лісах, трапів та містків;
• невірному та нерівномірному розподіленні навантажень на настилах лісів;
• торканнях до неогороджених частин
машин та механізмів, що рухаються та
обертаються;
• невикористанні або неправильному використанні засобів захисту від травм;
• наявності шорсткості та гострих кромок
у інструментів, що використовуються.
Електротравми при:
• торканні до незаізольованих електропроводів, металевих неструмоведучих
частин обладнання, які опинилися під
напругою через відсутність заземлення
або занулення, а також через порушення
ізоляції проводів;
• гострі та хронічні професійні захворювання, що виникають у робітників внаслідок загазованості, запилення повітря
робочої зони, розсипання сухих сумішей, невикористання засобів індивідуального захисту.
8.30. Перед початком робіт слід:
• визначити місця складування та зберігання матеріалів, обладнання, інструменту на будівельному майданчику;
• встановити будівельні інвентарні ліси;
для запобігання падіння з лісів інструментів, матеріалів, відходів встановити огородження; драбини для підйому
робітників огородити перилами;
• визначити місця встановлення підйомних механізмів та встановити підйомні
механізми;
• входи в будинок згори захистити навісом шириною, що перевищує ширину
входу з вильотом не менше 2 метрів від
стіни будинку;
• забезпечити чергове освітлення будівельного майданчику;
• забезпечити об’єкт питною та технічною
водою;
• встановити знаки безпеки в місцях, що
становлять небезпеку в процесі переміщення людей;

• обладнати місця відпочинку робітників;
• перевірити ліси рівномірно розподіленим навантаженням – 200 кг/м2; горизонтальні елементи лісів перевірити
зосередженим вантажем 130 кг; перила
перевірити зосередженим навантаженням 70 кг;
• перевірити зазор між стіною та робочим
настилом (повинен бути не більше 150
мм);
• обладнати ділянки з підготовки матеріалів (розпилювання плит утеплювача;
приготування робочої суміші з сухої суміші);
• забезпечити всіх працюючих індивідуальними засобами захисту; пересувні
розчинозмішувачі надійно закріпити
шляхом встановлення на ходові колеса
колодок на болтах;
• розчинозмішувачі підключити до спеціально обладнаного щитку, який має
штепсельну розетку та запобіжник з
плавкими вставками, розрахованими на
струм не більше 10 А; корпус розчинозмішувачу заземлити.
8.31. Перед початком робіт на об’єкті з
робітниками повинен бути проведений інструктаж щодо прийомів та способів роботи,
які забезпечують дотримання правил техніки
безпеки у відповідності до «Типових положень про навчання, інструктаж та перевірку
знань працівників з питань охорони праці».
8.32. Перед початком робіт перевіряється:
• надійність встановлених лісів;
• правильність розподілення навантаження на настилах лісів; стан підйомних механізмів, кабелів, шлангів;
• робота обладнання на холостому ході;
• наявність та стан засобів індивідуального захисту.
Каркаси лісів повинні бути стійкими, надійно прикріпленими до стіни та мати надійну опору. Кінці настилів повинні розміщуватися на опорах. Зазор між дошками настилів
допускається не більшим 10 мм. Товщина дощок повинна бути не менше 50 мм. Не дозволяється розміщення стиків настилу та дощок
між опорами. Бортова дошка повинна бути
висотою не менше 150 мм від рівня насти73

лу. На настилах, перилах драбин не повинно
бути цвяхів, що стирчать, та скоб. Настили
повинні бути очищені від сміття. Драбини,
трапи та містки повинні бути обладнані пристроями для закріплення запобіжних поясів.
Максимальний прогин нас- тилу від навантаження, що розміщується на настилі, не повинен перевищувати 0,02 м.
Підйомні механізми, обладнання, що використовується, повинно бути в справному
стані. Робота на несправному обладнанні
забороняється. Обладнання повинно мати
необхідні засоби безпеки. Частини обладнання, що рухаються та становлять небезпеку, повинні бути огороджені або мати
засоби захисту, за виключенням частин,
огородження яких не допускається їхньою
конструкцією та умовами роботи. Корпуси
всіх механізмів, ручних машин повинні бути заземлені. Місця з’єднання кабелів повинні бути ізольовані.
Всі працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту:
• касками;
• респіраторами;
• окулярами;
• комбінезонами;
• рукавицями;
• взуттям;
• запобіжними поясами (тільки ті робітники, котрі працюють на лісах).
8.33. В процесі виконання робіт слід:
• щоденно перевіряти справність машин
та механізмів; стан проводів, що підводять струм; знайшовши на корпусі напругу, негайно припиніть роботу, відключіть живлення та здайте машину в
ремонт;
• при перервах в роботі або припиненні
подачі електроенергії машина повинна
бути відключена від мережі;
• підчас роботи з машинами, з електро- та
пневмоінструментами слідкуйте за станом
ізоляції кабелю, відсутністю різких перегинів шлангів, утворенням петель, потраплянням кабелю та шлангу під колеса;
• очищуйте барабани змішувачів, попередньо зупинивши двигун приводу;
• підключення (відключення) допоміжно74
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го обладнання (понижувальних трансформаторів, перетворювачів частоти
струму, захисно-відключуючих пристроїв), а також несправностей в них повинні
виконуватися тільки черговим електромонтером;
робочі суміші для виконання штукатурних робіт, приклеювання плит утеплювача та для виконання фарбувальних робіт
слід готувати централізовано, використовуючи для цього приміщення, обладнані вентиляцією; система вентиляції
повинна забезпечувати вміст шкідливих
речовин у повітрі робочої зони менше
гранично допустимої концентрації пилу
при максимальній продуктивності праці;
перед приймання їжі та після закінчення
робіт слід ретельно мити руки щіткою та
милом в теплій воді;
на робочому місці зберігати матеріали
слід у кількостях, що не перевищують
змінної потреби;
відходи матеріалів, що використовуються при виконанні робіт з теплозахисту та
оздобленню фасадів, необхідно збирати
в контейнерах, а потім видаляти по спускним жолобам.

9. Правила експлуатації
«Системи скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і споруд «Ceresit»
Під час усього терміну експлуатації слід
дотримуватись вимог ДБН В.2.6-33:2008 та
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 щодо експлуатації та
моніторингу систем скріпленої теплоізоляції.
Крім того необхідно виконувати наступні рекомендації.
9.1 Загальні положення
9.1.1 Дані правила розповсюджуються на
експлуатацію системи скріпленої зовнішньої
теплоізоляції будинків та споруд «Ceresit» з
метою забезпечення необхідного безремонтного строку її служби та довговічності в цілому.
9.1.2. Досягнення нормативної (обумовленої в договірних угодах) довговічності системи
можливо лише в умовах правильно організованої технічної експлуатації та дотримання пра-

вил технічного утримання утеплених фасадів.
9.1.3 Правила експлуатації містять комплекс заходів з нагляду та визначеним видам
ремонту, що направлені на підтримання або
відновлення початкового експлуатаційного
стану системи утеплення.
9.1.4. Експлуатаційна служба на основі
проектної документації та приймальних актів
здачі об’єктів в експлуатацію складає технічний паспорт на будинок або споруду, що знаходиться у сфері її впливу.
В паспорті відображається:
• місцезнаходження об’єкту та дата введення в експлуатацію;
• характеристика конструктивного рішення системи – клейове з’єднання, механічне кріплення, тип утеплювача, захисний
шар, декоративне покриття, особливості
поверхні огороджуючих конструкцій, на
які монтується система;
• характеристика водовідводів та огороджуючих металевих виробів, віконних
та дверних відкосів, горизонтальних поверхонь та ін., елементів, що виступають,
на які можливий інтенсивний вплив води та снігу;
• принципи захисту металевих елементів,
які в процесі окислення можуть утворювати іржаві плями на поверхні декоративного шару;
• особливості рішення вузлів теплоізоляції парапетів, цоколю, балконів, терас,
вікон, дверей та ін. елементів фасаду
(таблиця 19).
9.1.5. Технічний паспорт є вихідним документом для організації системи експлуатації
утепленого фасаду.
9.1.6. Додатками до паспорту є: копії робочих креслень, технологічні карти, нестандартні конструктивно-технологічні рішення, що
виникають в процесі улаштування системи.
9.1.7. Перехід конструкції системи з робочого стану в неробочий – трапляється в
результаті постійного накопичення дефектів
та несвоєчасного їх усунення. Найбільш характерні види дефектів, які зустрічаються в
процесі експлуатації системи утеплення фасадів та способи їхнього усунення наведені в
таблиці 19.

9.1.8. Забороняється встановлювати на
фасаді без дозволу експлуатаційних служб
світлову рекламу, кондиціонери, телеантени
та ін. обладнання, що здатне зруйнувати систему теплоізоляції підчас кріплення та експлуатації.
9.2. Правила експлуатації систем теплоізоляції фасадів
9.2.1. Для підтримання працездатності системи теплоізоляції фасадів необхідно
своєчасно виявляти та усувати виникаючі
дефекти. Основу діяльності експлуатаційних
служб в цьому випадку повинні складати
технічні огляди та планово-попереджувальні ремонти.
9.2.2. За результатами проведених технічних оглядів складається акт виявлених
дефектів та визначається причинно-наслідковий зв’язок їхнього утворення. На основі
чого визначається винна сторона, діяльність
якої призвела до вказаних наслідків.
9.2.3. У зв’язку з незгодою будь-якої сторони з тим, що її діяльність призвела до утворення дефектів, для встановлення дійсної причини можуть залучатися незалежні експерти, які
на основі додаткових обстежень та інструментальної перевірки системи готують заключення щодо причин утворення дефектів.
9.2.4. Перед експертами ставляться наступні питання:
• причина з’явлення дефектів;
• чи є знайдені дефекти результатом порушення технології виконання робіт, застосування неякісних матеріалів;
• який причинно-наслідковий зв’язок між
порушенням технології виконання робіт, застосуванням неякісних матеріалів
та проявленням знайдених дефектів;
• чи могли знайдені дефекти з’явитися
внаслідок неправильної експлуатації;
• чи могли знайдені дефекти стати результатом непрогнозуємих осадових явищ
будинку;
• які роботи необхідно провести для того,
щоб встановити знайдені дефекти.
9.2.5. Система своєчасного виявлення та
ліквідації дефектів в системах теплоізоляції
передбачує два види оглядів – черговий та позачерговий.
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9.2.6. Чергові огляди за часом їхнього проведення підрозділяються на весняні та осінні, а за
об’ємом виконання – візуальні та інструментальні.
9.2.7. Черговий огляд передбачає виявлення технічного стану системи для визначення (у разі необхідності) об’ємів робіт з
проведення поточного ремонту в теплий період року.
9.2.8. Обстеження технічного стану системи теплоізоляції повинно включати наступні
етапи:
• перший – візуальний огляд загального
технічного стану системи без використання підйомних механізмів, виконується на рівні першого та другого поверхів,
наступні поверхи – з балконів та лоджій,
в разі можливості – з даху;
• другий – в разі можливості (з врахуванням загальних дефектів на першому етапі) виконується більш детальний огляд
з використанням підйомних механізмів
(колиски, автопідйомники та ін.), інструментів та приладів;
• третій – прийняття рішень з урахуванням отриманих результатів в процесі
обстеження системи теплоізоляції.
9.2.9. На другому етапі в разі можливості
виконують випробування системи в цілому
та окремих шарів неруйнуючими методами
контролю (опір ударним навантаженням, капілярне водопоглинання декоративного шару, розміри тріщин та ін.).
9.2.10. У випадку неможливості визначення з’явлення дефектів за допомогою неруйнуючих методів виконується відбір (вирізка)
зразків, визначення адгезійної міцності між
шарами системи, вологості утеплювача, міцності сітки, ефективності механічного кріплення і т. п.
9.2.11. Загальний стан системи утеплення оцінюють в першу чергу за станом гідрозахисного шару та декоративного покриття,
відсутністю на поверхні мікротріщин, тріщин, шелушіння, пузирів, відшарувань та інших аспектів, що сприяють проникненню вологи в утеплювач, що згодом призводить до
зниження довговічності та експлуатаційної
надійності системи в цілому.
9.2.12. Позачергові технічні огляди слід
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проводити після сильних вітрів (бур) та злив.
9.3. Планово-попереджувальні ремонти
9.3.1. В комплексі планово-попереджу
вальних ремонтів системи слід розділяти два
основних їхніх види – поточний та капітальний.
9.3.2. Поточний ремонт системи теплоізоляції полягає в систематичному та своєчасному усуненні пошкоджень, що виникають в
процесі експлуатації, що зберігає систему від
передчасного зношування та втрати працездатного стану.
9.3.3. Поточний ремонт повинен плануватися за об’ємом, місцем та часом проведення на основі опису пошкоджень, знайдених
при технічних оглядах та проводиться у разі
необхідності, в залежності від утворення дефектів.
9.3.4. Роботи з поточного ремонту повинні
включати усунення дефектів, що утворилися
в результаті природного та штучного впливу
на систему:
• усунення затікання в систему та її намокання;
• усунення здуттів та пузирів, що утворилися в результаті потрапляння вологи в
систему;
• усунення тріщин, що виникли в результаті впливу на систему природних та
штучних факторів;
• оновлення декоративного шару у випадку втрати або погіршення декоративних
властивостей;
• усунення раковин, сколів, що виникли в
результаті механічного впливу в процесі
експлуатації;
• ремонті водостічної системи у випадку
потрапляння води на поверхню системи
через водовідвідні труби.
9.3.5. Поточний непередбачений ремонт
полягає в терміновому усуненні випадкових
пошкоджень та дефектів в системі теплоізоляції. Поточний непередбачений ремонт повинен бути негайно виконаний в разі виявлення
руйнувань системи в результаті впливу штучних факторів. Несправності системи при цьому повинні бути усунені в наступні строки:
• пошкодження, що викликають замокання утеплювача або потрапляння води

між утеплювачем та огороджуючої конструкцією – негайно після виявлення;
• пошкодження, що призводять до зниження строків експлуатації декоративного шару – в найближчий теплий період року.
9.3.6. Капітальний ремонт системи теплоізоляції виконується при невиконанні системою функціонального призначення – втраті
теплоізоляційних або естетичних властивостей – полягає в заміні окремих шарів або системи в цілому. В разі втрати теплоізоляційних властивостей (руйнування утеплювача)
система замінюється повністю, в разі втрати
естетичних властивостей – в системі виконується оновлення декоративного покриття або
його фарбування, гідрофобізація.
9.4. Гарантийн строк експлуатації встановлюється згідно з вимогами ДБНВ. 2.6-33: 2008.
9.4.1. При введенні об’єктів в експлуатацію
замовник має право вимагати від підрядника
або, в особливих умовах, від постачальника
системи письмове зобов’язання на гарантійний безремонтний строк служби системи теплоізоляції.
9.4.2. Особливими умовами, коли гарантійні зобов’язання може брати на себе постачальник системи, є:

• постійна участь спеціалістів від виробника системи в процесі виконання робіт
з утеплення (авторський нагляд);
• виконання робіт спеціалістами органі
зації-постачальника системи теплоізоляції.
9.4.3. Гарантійний строк безремонтної служби системи обмовляється замовником, підрядником та постачальником системи в особливих
умовах договору на виконання робіт згідно з
вимогами ДБНВ. 2.6-33: 2008.
9.4.4. Умовою обов’язкового виконання
взятих підрядником або постачальником
системи зобов’язань за гарантійним строком
безремонтної служби системи теплоізоляції
є виконання замовником у повному обсязі всіх вимог з експлуатації системи теплоізоляції, викладених у вказаних «Правилах»
(поточні огляди, технічне обслуговування) з
представленням відповідних документів. Поточні огляди повинні проводитися з участю
представника підрядника та постачальника
системи теплоізоляції фасадів у присутності
представника замовника. Результати огляду оформлюються у формі акту з підписами
представників від замовника, підрядника та
постачальника теплоізоляції, завіреного печатками сторін.
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Т а б л и ц я 18. Форма технічного паспорту на систему утеплення фасаду
1. Місто, місцезнаходження об’єкту
2. Дата здачі в експлуатацію
3. Призначення об’єкту (будинку,
споруди)
4. Конструктивна схема будинку
(каркасно-монолітна, цегляна,
крупнопанельна та ін.)
5. Матеріал огороджуючих конструкцій
(цегла, ячеїстий бетон, бетон та ін.)
6. Тип системи по утеплювачу
(пінополістирол, мінераловатна,
комбінована)
7. Площа фасаду
8. Конструктивні особливості фасаду
(балкон, тераси, деформаційні шви та ін.)
9. Тип і конструкція водовідводів
10. Система гідроізоляції елементів
фасаду (парапет, цоколь, віконні відткоси,
балкони та ін.)
11. Конструктивно-технологічна схема
утеплення:
- Характеристики міцності поверхневого
шару огороджуючих конструкцій
- Особливості клеєвого закріплення
утеплювача (суцільний, точечний,
смужковий методи)
- Особливості механічного закріплення
утеплювача (кількість дюбелів, глибина
закріплення та ін.)
- Характеристики утеплювача (товщина
шару, показники міцності та ін.)
- Характеристики армуючої сітки
- Характеристики декоративно-захисних
покриттів
- Нестандартні деталі улаштування
системи та їхніх рішень (декоративні
елементи, виступи та ін. архітектурноестетичні елементи)
12. Умови експлуатації системи
теплоізоляції (зовнішня середа,
експлуатаційні навантаження)
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Спучування системи теплоізоляції

Вид дефекту

L

Потрапляння атмосферної води в (під)
утеплювач. Причина – неправильний вибір
висоти парапету, порушення гідроізоляції
або її відсутність в системі улаштування та
захисту парапетів

Дощове
навантаження

h

Проникнення вологи

Орієнтовна причина руйнування

Спосіб усунення

Замінити парапет, виконати гідроізоляцію під
парапетом із застосуванням гідроізоляційної
суміші Ceresit CR 66. Шви між елементами
парапету загерметизувати Ceresit Silikon

Т а б л и ц я 19. Основні види дефектів та способи їх усунення
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Руйнування гідрозахисного та
декоративного шарів у місцях
примикання до цокольної частини
будинку та інших елементів, що
виступають

Відсутність або порушення гідроізоляції
на межі переходу фасад-цоколь. Тривале
зволоження горизонтальної поверхні
протягом осінньо-зимового та зимововесняного періодів

Очистити поверхню від декоративного
покриття, виконати гідроізоляцію
примикання суміші Ceresit CR 66 та стрічкою
Ceresit CL 52
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Руйнування гідрозахисного та
декоративного шарів

Механічний вплив

Вирізати зруйновану ділянку та відновити
гідрозахисний шар з подвійним армуванням.
Потім нанести декоративне покриття,
аналогічне існуючому
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Руйнування гідрозахисного та
декоративного шарів систем в місцях
примикання підвіконних відливів та
під ними

Відсутність заглушок в торцях підвіконного
відливу та, як наслідок, потрапляння води
в систему. Відсутність гідроізоляції під
підвіконним відливом.
Не забезпечена необхідна герметизація місць
примикання відливів до віконних плетінь (як
наслідок – проникнення атмосферних опадів
всередину системи)

Виконати герметизацію примикань відливу до
віконних плетінь герметиком Ceresit Akryl.

Встановити заглушки, виконати герметизацію
примикання між ними та відкосами вікна
сумішшю Ceresit CR 66.
Виконати гідроізоляцію поверхні стіни під
відливом вікна герметиком Ceresit Akryl.

83

Руйнування гідрозахисного та
декоративного шарів в місцях
встановлення інженерних систем

Не виконана або зруйнована герметизація
місць пропуску через систему утеплення
кріпильних анкерів різних елементів
зовнішніх інженерних систем (водостічні
системи, освітлення і т.д.)

Очистити примикання від зруйнованих
матеріалів та виконати герметизацію місць
кріплення інженерних систем за допомогою
герметика Ceresit Silikon

84

Руйнування гідрозахисного та
фінішного шарів в цокольній частині
будинку

Не забезпечений належний водовідвід,
постійне замокання системи

Забезпечити відвід води від стін за
рахунок подовження водостоків. Виконати
відновлення гідрозахисного та
декоративного шарів

85

Чітко окреслені вертикальні тріщини

Відсутність деформаційних швів в системі
утеплення в разі їх наявності в огороджуючих
конструкціях

Нарізати деформаційні шви та виконати
їх герметизацію згідно з розділом 5 даного
«Посібника…»

86

Опуклості на зовнішньому шарі
теплоізоляції

Утворення вертикальних тріщин

Дюбель не утоплений в утеплювач «врівень».
Недостатня товщина захисного шару

Неправильне укладення полотен сітки.
Відсутність нахлисту полотен сітки (
(не менше 10 см)
Вирівняти поверхню за допомогою
додаткового шару гідрозахисного покриття,
армованого склосіткою, та нанесення
декоративного шару

Тріщини розшити. Очистити поверхню центру
тріщини на ширину 50 см з кожного боку від
декоративного шару, виконати дублювання
гідрозахисного шару з армуванням. Потім
нанести декоративне покриття
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Поява опуклих та увігнутих
поверхонь, що обрамляються
тріщинами у зовнішньому шарі

Поява «павутинних» тріщин у
зовнішньому шарі

Жолоблення плити утеплювача

Тріщина

утеплювач

Прогин або опуклість плити в центральній
частині через недотримання технології
закріплення як клеєм, так і дюбелями

Тріщина

штукатурка

Несуча стіна

Тріщина
Тріщина
Жолоблення плити утеплювача

Сітка розташована не в середині армуючого
шару, а на утеплювачі

сітка зі скловолокна

Необхідно виконати додаткове кріплення
системи за допомогою дюбелів та вирівняти
поверхню за допомогою гідрозахисного
шару, армованого склосіткою. Потім нанести
декоративне покриття

Гідрозахисний та декоративний шар
підлягають дублюванню

88

Відшарування декоративного шару

Вертикальні та Т-образні тріщини

Невірно обраний тип декоративного
покриття, яке є паробар’єром

Відсутність “перев’язки” плит, відсутність
подвійного армування в кутах віконних та
дверних прорізів

а) неправильно правильно

Поверхню очистити від декоративного
шару з низькою паропроникністю та
нанести покриття з більш високим ступенем
паропроникності

Необхідно підсилити систему додатковим
гідрозахисним шаром, армованим склосіткою

89

Поява «діагональних» тріщин

Не забезпечене щільне стикування плит при
приклеюванні, тонкий гідрозахисний шар,
недостатнє армування

Тріщини розшити. Стики між плитами
закрити монтажною піною Ceresit PU.
Відновити гідрозахисний шар з додатковим
армуванням

90

Патьоки іржі на декоративному шарі

Вертикальні тріщини в районі
примикання системи до віконних та
дверних прорізів

Відшарування системи в районі
цокольного профілю

Очистити примикання, зрізати утеплювач на
“кут” та простір, що утворився, заповнити
герметиком Ceresit Akryl

Поверхня декоративного шару очистить
від іржі, пофарбувати фарбою під колір
Окислення незахищених металевих елементів основного декоративного покриття. Металеві
на фасаді
деталі захистить шаром акрилового або
силіконового герметика, попередньо
очистивши від іржі

Відсутність зрізу утеплювача на “кут” та шару
герметика в примиканні системи до віконних
плетінь

Відсутність нахлисту армуючої сітки на
цокольний профіль

Необхідно підсилити примикання за
допомогою додаткового гідрозахисного шару,
армованого склосіткою

91
м2

1. Плити
мінераловатні

2. Плити
ПСБ-С по ДСТУ Б.
Улаштування
пінопо- В.2.7-8-94 або по ТУтеплоізоляційлістиУВ.2.7-05761614.033ного шару
рольні
2000 або Ceresit CT 315

FASROCK ,
ISOWER, PAREK

1

м2

2

Найменування матеріалів, елементів

3
4

-

108

5

108

-

6

100 м2 стін

117

117

7

-

-

8

100 м2 відкосів
вікон та дверей

-

-

9

-

-

10

Витрати матеріалів та виробів на утеплення:

Потреба в основних матеріалах та елементах на улаштування
системи скріпленої теплоізоляції будинків з бетону
(100 м2)

Улаштування
теплоізоляційного шару

Марки матеріалів, елементів.
Позначення нормативних
документів, що регламентують
вимоги до матеріалів, елементів

Найменування матеріалів, елементів

Одиниці виміру
мінераловатними плитами
пінополістирольними
плитами
мінераловатними плитами
пінополістирольними
плитами

Укріплення 100 п.м. кутів в
теплоізоляційному шарі, що
виступають
Укріплення додаткового шару на
100 м2 поверхні (кути, віконні та
дверні прорізи)

-

-

11

-

-

12

Додаток 1

Улаштування гідрозахисного штукатурного шару, що
армується склосіткою, на 100 м2
поверхні, що утеплюється
Оздоблювання 100 м2
поверхні фасаду тонкошарової
декоративної штукатурки

92

Ceresit СТ 17
ТУ У В.2.721685172.003-2001

6. Клейова суміш
для пінополістирольних
плит

Ceresit CT 83,
Ceresit CT 85,
Ceresit CT 83 Pro,
Ceresit CT 85 Pro,
ДСТУ В.2.7-126:2011

Приклеювання
пінополістирольних плит
до поверхонь
зовнішніх стінних конструкцій
кг

-

Див.
примітку

600

600

Приклеювання
мінеральних
плит до поверхонь зовнішніх
стінних конструкцій
кг

20

5. ГідроВиконання
захисна
тонкошарового
суміш для
Ceresit СТ 190,
гідрозахисного
мінераДСТУ В.2.7-126:2011 штукатурного
ловатних
шару, армованоплит
го склосіткою

4. Клейва
Ceresit СТ 190,
суміш для
Ceresit CT 180 Pro
мінераPro, Ceresit CT 190 Pro,
ловатних
ДСТУ В.2.7-126:2011
плит

3. Грунтовка
глибокопроникаюча

Обробка поверхонь зовнішніх
стінних конструкцій з метою покращення зчеплення дм3
клеючої суміші
з поверхнями та
її закріплення
(в разі необхідності)

600

-

20

-

750

750

20

700

-

20

140

140

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-
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Улаштування
маячного ряду
для кріплення 100
першого ряду м. п.
плитутеплювача
102

8. Склосітка імпрегнована
з розмірами ячеєк
(плетена
5х5 мм)

9. Профілі
цокольні
з перфорованими
поличками

-

Армування
тонкошарового
гідрозахисного
Повинна відповідата штукатурного
вимогам викладеним в шару, що натабл. 5
носиться на
поверхню теплоізоляційних
плит
м2

-

Виконання
Ceresit CT 85
тонкошарового
Ceresit CT 85 Pro,
гідрозахисного
ДСТУ В.2.7-126:2011 шару, армованого склосіткою

7. Гідрозахисна
суміш
для пінополістирольних
плит

102

-

Див.
примітку

500

-

-

-

-

-

700

-

46

-

-

130

350

-

130

-

-

-

-
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12. Герметик

Ceresit Akryl

Ущільнення
деформаційних 100
п. м.
швів в шарі
теплоізоляції

11. Пінополіетиленовий
жгут або
прокладки пінополіетиленові

кг
Герметизація
на
деформаційних
100
швів
п. м.

Герметизація
місць прикг
микання плит на
утеплювача до 100
п. м.
віконних та
дверних рам

Укріплення
вертикальних
ребер на першому поверсі бу- 100
динку, а також п. м.
відкосів віконих
та дверних прорізів

10. Профілі
кутові з
перфорованими
стінками
з розмірами
поличок
25х25 мм
та товщиною
полички
0,5 мм

20

110

20

100

3,3

3,3

105

95

дм3

800

16. ДюбеУкріплення
лі поліплит утеплюамідні з Повинна відповідати
вача на поверхшт.
сердеч- вимогам викладеним в
ні зовнішніх
ником з
табл. 9
огороджуючих
нержавіконструкцій
ючої сталі

17. Фарба
грунтувальна

300

шт
Укріплення
на
цокольних про100
філів
п. м.

15. Шайби

Підготовка
основи під
декоративну
тонкошарову
штукатурку

300

шт
Укріплення
на
цокольних про100
філів
п. м.

14. Шурупи

Ceresit CT 15,
CT 15 silicone, СТ 16
ТУ У В.2.7-26.621685172.003-2001

300

шт
13. ДюбеЩо забезпечують
Укріплення
на
лівтулки зусилля виривання не цокольних про100
розпірні
менше 0,9 кН
філів
п. м.

500

300

300

300

30

(Кількість залежить від кількості поверхів будинку)

-

96
дм2

У відповідності до інструкцій з приготування розчинних сумішей

Див.
примітку

Примітка: Витрати декоративних штукатурок (на 100 м2): Ceresit CT 35 – 320 кг; Ceresit CT 36 – 200–500 кг; Ceresit CT 137 – зерно
1,5 мм 200 кг, зерно 2,5 мм – 420 кг; Ceresit CT 60 зерно 1,5 мм 250–280 кг, зерно 2,5 мм 390–420 кг, Ceresit CT 63 – 420–450 кг; Ceresit CT 64 –
270–300 кг; Ceresit CT 72 – зерно 1,5 мм 250–280 кг, зерно 2,5 мм 390–420 кг; Ceresit CT 73 – зерно 2,0 мм 270–300 кг, зерно 3,0 мм 420–450 кг;
Ceresit CT 74 – зерно 1,5 мм 250–280 кг, зерно 2,5 мм 390–420 кг; Ceresit CT 75 – зерно 2,0 мм 270–300 кг, зерно 3,0 мм 420–450 кг, Ceresit CT 174
–зерно 1,5 мм 250–280 кг, Ceresit CT 175 – зерно 2,0 мм 270-300 кг.
Витрати фарб (на 100 м2): Ceresit CT 44 – 10–40 л; Ceresit CT 54 – 20 л; Ceresit CT 48 – 30 л; Ceresit СТ 40 – 50–150 л.
У випадку застосування фарб в якості декоративного покриття, витрати гідрозахисних сумішей СТ 85 та СТ 190 збільшуються до
700 та 750 кг відповідно.

ГОСТ 23732-72

Приготування розчинних
сумішей

19. Вода

кг

Ceresit СТ 34,
Ceresit СТ 35 або
Ceresit СТ 36 або
Ceresit СТ 137,
Ceresit CT 60,
Виконання
Ceresit CT 63,
тонкошарової
Ceresit CT 64,
18. Штудекоративної
Ceresit CT 72,
катурка
штукатурки по
Ceresit CT 73,
декораармованому
Ceresit CT 74,
тивна
гідрозахисному
Ceresit CT 75;
тонкошаштукатурному
Фарби: Ceresit CT 44,
рова
шару або його
Ceresit CT 54,
Ceresit CT 48,
фарбування
Ceresit CT 79 Impactum
Ceresit Visage,
Ceresit CT 174,
Ceresit CT 175,
ДСТУ В.2.7-126:2011

Додаток 2
Потреба в допоміжних матеріалах
(100 м2)
Марка матеріалів.
Найменування Позначення нормаматеріалів
тивних документів
на матеріали
1. Сітка
побутова

«Азов»

2. Стрічка
липка
3. Шкурка тканинна шліфувальна

Покриття лісів, встановлення по фасаду
будинку
Приклеювання по
місцю стику раніше
виконаного штукатурного шару із знову
нанесеним
Зачищення поверхні
плит утеплювача

4. Клей
«Момент»
5. Свердла
твердосилові

Призначення
матеріалів

d = 8-12 мм
L = 110-220 мм

Приклеювання
шкурки тканинної
до поверхні терки
дерев’яної
Свердлення отворів
для кріплення плит та
цокольних шляпок

Одиниці
виміру

Витрати матеріалів на 100 м2
поверхні

м2

160

м. п.

10

м2

3–5

кг

0,1

шт.

3–4
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Додаток 3*
СОУ Д.2.2-21685172 -001:2014
5. РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ
Група 1
Склад робіт:

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з
дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення
CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм
1. Підготовка поверхні. Очищення стін від напливу бетону або розчину та
видалення пилу. 2. Установлення цокольних профілів по периметру фасаду
та кутових профілів. 3. Ґрунтування стін за два рази. 4. Наклеювання плит
утеплювача та кріплення плит дюбелями. 5. Нарізання та наклеювання прямокутних смуг склосітки в зоні кутів вікон та дверних прорізів 6. Нанесення
розчинової суміші на поверхню плитного утеплювача. 7. Втоплення сітки в
розчинову суміш. 8. Нанесення другого шару розчинової суміші. 9. Підготовка поверхні до ґрунтування. 10. Ґрунтування поверхні. 11. Нанесення декоративної штукатурки на поверхню зовнішніх стінових конструкцій. 12. Фарбування поверхні зовнішньої стінової конструкції за два рази (норма 2).

Вимірник: 100 м2
1–1 — фінішній шар — штукатурка декоративна
1–2 — фінішній шар — штукатурка декоративна і фасадна фарба
Таблиця 4. Група 1, норми 1–2
Шифр
ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця
виміру

1–1

1–2

1

2

3

4

5

люд.-год.

355,86

380,91

4,5

0,12

люд.-год.

–

–

1

Витрати праці робітників-будівельників

2

Середній розряд робіт

3

Витрати праці машиністів
Машини і механізми

270–115

Дрилі електричні зі спеціальною насадкою
(міксер)

маш.-год.

(11,69)

(12,53)

270–135

Перфоратори електричні

маш.-год.

(9,61)

(9,61)

233–301

Машини шліфувальні електричні

маш.-год.

(0,2)

(0,2)

270–119

Шуруповерти

маш.-год.

(0,84)

(0,84)

203–401

Лебідки електричні, тягове зусилля
5,79 кН (0,59 т)

маш.-год.

(13,51)

(14,37)

Ґрунтовка глибокого проникнення
Ceresit CТ 17

л

40

40

Розчинова суміш Ceresit CТ 180 Pro для
приклеювання мінераловатних плит

кг

600

600

Матеріали
111–2014–6
1550–20
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СОУ Д.2.2-21685172 -001:2014
за
Плити мінераловатні
проектом
Розчинова суміш Ceresit CТ 190 Pro для
1550–21 приклеювання та захисту плит із мінеральної
вати
Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем уте1550–25
плення Ceresit Ceretherm
Фарба ґрунтуюча Ceresit CТ 16 Pro для підготовки
1550–22 основ під декоративні тонкошарові штукатурки та
фарби
за
Штукатурка декоративна
проектом

м2

110

110

кг

600

600

м2

115

115

кг

75

75

кг

П

П

за
Фарба фасадна
проектом

кг

–

П

142–10–2

Вода

м3

0,23

0,23

Профілі цокольні

м

П

П

Дюбелі фасадні пластмасові

шт

808

808

Дюбелі монтажні

шт

П

П

Профіль кутовий перфорований

м

П

П

Папір шліфувальний

м2

0,5

0,5

за
проектом
за
проектом
за
проектом
за
проектом
111–1604
Група 2

Склад робіт:

Вимірник: 100 м2

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з
дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення
CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм
1. Підготовка поверхні. Очищення стін від напливу бетону або розчину
та видалення пилу. 2. Установлення цокольних профілів по периметру
фасаду та кутових профілів. 3. Ґрунтування стін. 4. Наклеювання плит
утеплювача, шліфування пінополістиролу та кріплення плит дюбелями.
5. Нарізання та наклеювання прямокутних смуг склосітки в зоні кутів
вікон та дверних прорізів 6. Нанесення розчинової суміші на поверхню
плитного утеплювача. 7. Втоплення сітки в розчинову суміш. 8. Нанесення другого шару розчинової суміші. 9. Підготовка поверхні до ґрунтування. 10. Ґрунтування поверхні. 11. Нанесення декоративної штукатурки на поверхню зовнішніх стінових конструкцій. 12. Фарбування
поверхні зовнішньої стінової конструкції (норма 2).

2–1 — фінішній шар — штукатурка декоративна
2–2 — фінішній шар — штукатурка декоративна і фасадна фарба
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Таблиця 5. Група 2, норми 1–2
Шифр
ресурсу
1
1
2
3

Найменування ресурсу

2
Витрати праці робітників-будівельників
Середній розряд робіт
Витрати праці машиністів
Машини і механізми
Дрилі електричні зі спеціальною насадкою
270–115
(міксер)
270–135 Перфоратори електричні
233–301 Машини шліфувальні електричні
270–119 Шуруповерти
Лебідки електричні, тягове зусилля
203–401
5,79 кН (0,59 т)
Матеріали
111–2014–6 Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CТ 17
Розчинова суміш Ceresit CТ 180 Pro для
1550–20
приклеювання мінераловатних плит
за
Плити мінераловатні
проектом
Розчинова суміш Ceresit CТ 190 Pro для
1550–21
приклеювання та захисту плит із мінеральної вати
Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем
1550–25
утеплення Ceresit Ceretherm
Фарба ґрунтуюча Ceresit CТ 16 Pro для під1550–22 готовки основ під декоративні тонкошарові
штукатурки та фарби
за
Штукатурка декоративна
проектом
за
Фарба фасадна
проектом
142–10–2 Вода
за
Профілі цокольні
проектом
за
Дюбелі фасадні пластмасові
проектом
за
Дюбелі монтажні
проектом
за
Профіль кутовий перфорований
проектом
111–1604 Папір шліфувальний

Одиниця
виміру
3
люд.-год.

2–1

2–2

люд.-год.

4
342,68
4,5
–

5
367,73
4,5
–

маш.-год.

(11,69)

(12,53)

маш.-год.
маш.-год.
маш.-год.

(7,11)
(0,2)
(0,84)

(7,11)
(0,2)
(0,84)

маш.-год.

(13,51)

(14,37)

л

40

40

кг

600

600

м2

110

110

кг

600

600

м2

115

115

кг

75

75

кг

П

П

кг

–

П

м3

0,23

0,23

м

П

П

шт

808

808

шт

П

П

м

П

П

м2

0,5

0,5

*Подані норми не включають складу робіт і трудовитрати по теплоізоляції укосів віконних і
дверних прорізів.
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Додаток 4*
Орієнтовна калькуляція трудових витрат на влаштування 100 м2 скріпленої теплоізоляції
вертикальних бетонних будівельних конструкцій із застосуванням системи утеплення
Ceresit MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм.
№
п/п
1
1
2
3
4

5

6
7

8

9
10
11
12
13

14

Найменування робіт

Од. вим.

Об’єм
робіт

Норми часу
на од. вим.,
люд. – г.

2
Очищення стін від напливів
бетону або розчину (вручну)
Очищення стін від пилу
Огрунтування поверхні стін
сумішшю Ceresit СТ 17
Подавання плит утеплювача
від місця складування до місця
підйому (при товщині плит утеплювача 50 мм – 120 мм)
Підйом плит утеплювача на висоту до 10 м (на кожні наступні
5 м підйому слід додати 0,12
люд. – г.)
Приготування розчинної суміші із суміші Ceresit СТ 85 або
Ceresit СТ 190
Подавання розчинної суміші в
тарі від місця приготування до
місця підйому
Підйом розчинної суміші в тарі
на висоту до 10 м (при підйомі
на висоту більше 10 м на кожні 5
м додається 0,27 люд. – г.)
Нанесення клейової розчинної
суміші на поверхню теплоізоляційних плит
Наклеювання плит утеплювача
на поверхню зовнішніх стінних
конструкцій
Кріплення плит утеплювача
першим рядом дюбелів
Приготування розчинної суміші із суміші Ceresit СТ 85 або
Ceresit СТ 190
Подавання розчинної суміші в
тарі від місця приготування до
місця підйому
Підйом розчинної суміші в тарі
на висоту до 10 м (при підйомі
на висоту більше 10 м на кожні 5
м додається 0,27 люд. – г.)

3

4

5

Витрати часу
на об’єм
робіт, люд. – г.
6

м2

100

1,24

124

м2

100

0,12

12

м2

100

0,015

1,5

т

4

1,2

4,8

м3

10

2,22

22,2

м3

1,0

1,58

1,58

т

1,4

1,2

1,68

м3

1,0

5,4

5,4

м2

100

0,32

32

м2

100

1,3

130

м2

100

0,032

3,2

м3

0,40

1,58

0,64

т

0,56

1,2

0,67

м3

0,40

5,4

2,16

101

15
16
17

18
19

Нанесення першого шару розчинної суміші Ceresit СТ 85
м2
або Ceresit СТ 190 на поверхню
теплоізоляційних плит
Кріплення склосітки
1 м смуги
Подавання кутків та цокольних
профілів від місця складування
м3
до місця виконання робіт
Підйом кутків на висоту до 10 м
(при підйомі на висоту більше
т
10 м на кожні наступні 5 м додається 0,12 люд. – г.)
Кріплення цокольних профілів
п. м.
до цоколю будинку дюбелями

100

0,32

32

100

0,32

32

0,036

0,64

0,02

0,003

1,4

0,0042

10

0,009

0,09

20

Кріплення кутків по периметру
віконних та дверних прорізів
за допомогою розчинної суміші
Ceresit СТ 85 або Ceresit СТ 190

т

0,003

33

0,099

21

Кріплення плит утеплювача
другим рядом дюбелів

м2

100

0,032

3,2

м2

100

0,32

32

м2

100

0,015

1,5

м3

0,3

1,58

0,5

т

0,45

1,2

0,54

м3

0,3

5,4

1,62

м2

100

0,13

13

м2

100

0,53

53

м. п.

10

0,19

1,9

22

23
24
25

26

27

28
29

Нанесення другого шару розчинної суміші Ceresit СТ 85
або Ceresit СТ 190 на поверхню теплоізоляційних плит (по
склосітці)
Огрунтування відштукатуреної
поверхні грунтовкою Ceresit СТ 16
Приготування штукатурної декоративної розчинної суміші
Подавання декоративної штукатурної розчинної суміші в тарі
від місця приготування до місця
підйому
Підйом розчинної суміші в тарі
на висоту до 10 м (при підйомі
на висоту більше 10 м на кожні 5
м додається 0,27 люд. – г.)
Нанесення декоративної штукатурної розчинної суміші на
поверхню зовнішніх стінних
конструкцій
Обробка декоративної штукатурної розчинної суміші та
надання потрібної фактури
Улаштування деформаційних
швів в шарі скріпленої теплоізоляції

Разом 483,1

*Подані норми не включають складу робіт і трудовитрати по теплоізоляції укосів віконних і дверних прорізів.
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Додаток 5

Технологічний комплект засобів механізації, інструменту, інвентарю та пристроїв для
оснащення бригади з 12 працівників
Найменування обладнання, інструментів,
інвентарю та пристроїв
1
1. Розчинозмішувач
2. Дриль низькообертовий зі спеціальною насадкою
3. Перфоратор

Кількість

Призначення

2

3

1 шт.

Приготування клеющих
та штукатурних сумішей з
сухих сумішей

1 шт.

Приготування клеющих
та штукатурних сумішей з
сухих сумішей

1 шт.

Свердлення отворів у зовнішніх стінних конструкціях

4. Електрошуруповерт

1 шт.

5. Пилосос промисловий

1 шт.

6. Агрегат фарбувальний
високого тиску

1 шт.

7. Шліфувальна машина
(кутова)

1 шт.

8. Електролобзик

1 шт.

9. Пила-ножівка

3 шт.

Стисла технічна
характеристика
4
Місткість – 80 дм3;
Потужність двигуна
приводу – 1,5 кВт;
маса – 200 кг
Потужність приводу –
0,6 кВт; Маса – 3,9 кг
Потужність приводу –
0,5 кВт; двошвидкісний; діаметр сердлення – 13 мм

Загвинчування шурупів,
дюбелів підчас укріплення Потужність приводу –
цокольних профілів та плит 0,23 кВт
утеплювача
Кількість усмоктувального повітря –
Очищення поверхонь від
3600; потужність припилу, а також продування
воду – 1,2 кВт; містотворів після висвердлюкість каністри – 18
вання
дм3; довжина шлангу
– 3,5 м; маса – 11 кг.
Промивання поверхонь зовнішніх стінних конструк- Робочий тиск – 25
цій при підготовці до улаМПа, маса – 75 кг
штування системи
Механічне очищення поверхні зовнішніх стінних
Потужність приводу –
конструкцій при підготовці 0,56 кВт
до улаштування системи
Потужність приводу –
0,35 кВт;
Різання неполістирольних швидкість обертання –
від 250 об./хв.;
плит на робочому місці
Плавне регулювання
швидкості
Різання плит утеплювача
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10. Відра поліетиленові
місткістю 5 дм3, 20 дм3,
30 дм3

10 шт.

11. Пензель-макловиця

3 шт.

12. Кельма для плиточника

3 шт.

13. Шпатель зубчастий з
квадратними зуб’ями

3 шт.

14. Шпатель кутовий
зовнішній

3 шт.

15. Шпатель кутовий внутрішній

3 шт.

16. Правила, терки та напівтерки

3 шт.

17. Шпателі металеві

3 шт.

18 Ножиці

1 шт.

19. Ножиці ручні для
різання металу

1 шт.
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Приготування розчинних
сумішей; подавання розчинних сумішей від місця
приготування до місця виконання робіт
Нанесення грунтувальної
суміші Ceresit СТ 17 та
грунтуючої фарби Ceresit
СТ 16
Нанесення клеючої розчинної суміші на поверхню
плит утеплювача
Розрівнювання клеючої розчинної суміші по поверхні
плит утеплювача
Закладення та загладжування відштукатурених торців
будинків та місць улаштування деформаційних швів
(по утеплювачу)
Закладення та загладжування відштукатурених місць
з’єднання плит утеплювача
з дверними та віконними
рамами
Притиснення плит утеплювача до поверхні основи при
приклеювання.
Форматування фактури
декоративного структурного шару
Закладення тріщин, підмазування окремих місць
поверхні зовнішніх стінних
конструкцій при підготовці
зовнішніх стінних конструкцій до улаштування
системи
Різання імпрегнованої
склосітки
Різання оцинкованої сталі
при улаштуванні козирків,
що встановлюються в нижній частині віконних прорізів (операція виконується в
разі необхідності підігнання
розмірів козирків при встановленні по місцю)

Ширина зуб’їв від 6
мм до 10 мм

Напівтерка зубчаста –
довжиною 600 мм,
напівтерка зубчаста
мала – довжиною 250
мм, ширина зубу –
10 мм

Ширина лопаток:
10 см, 20 см, 30 см

20. Герметизатор

1 шт.

21. Набір інструментів та
пристроїв для виконання
жерстяних робіт

1 шт.

22. Рулетка металева

3 шт.

23. Лінійка металева

3 шт.

24. Рейка дерев’яна

1 шт.

25. Косинці

2 шт.

26. Правило
27. Рівень

1 шт.
1 шт.

28. Набір щупів

1 шт.

29. Вологоміри

1 шт.

Заповнення місць примикання плит утеплювача до
поверхні віконних та дверних рам
Встановлення козирків в
місцях примикання плит
утеплювача до нижньої частини віконних прорізів та
кріплення металевих фартухів по парапету будинку
Розмічування поверхні зовнішніх стінних конструкцій
Вимірювання плит утеплю- Довжина: 300 мм,
вача при різанні
500 мм, 1500 мм
Визначення нерівності стіни Довжина не менше 2 м
Визначення нерівності
стіни, відхилення відкосів
Відхилення від горизонталі
Те ж саме
Відхилення від горизонталі,
вертикалі, а також товщини
шарів розчинних сумішей,
що наносяться
Вологість (поверхнева) зовнішніх стінних конструкцій
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Пособие» разработано на основании
данных ДСТУ Б В.2.6-36 и с учетом указаний
действующей нормативной документации.
1.2. «Пособие» содержит материалы для
проектирования, устройства и эксплуатации
системы теплоизоляции отапливаемых зданий
и сооружений разного назначения с использованием в качестве утеплителя пенополистирольных и минераловатных плит.
1.3. Материалы разработаны для следующих условий:
• здания одно- и многоэтажные, І–V степени огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным искусственным режимом для строительства на всей территории Украины;
• стены несущие или самонесущие из
штучных материалов (кирпич, камни,
ячеистобетонные и бетонные блоки),
сборные крупнопанельные или монолитные железобетонные.
1.4. Проектирование следует вести с учетом указаний следующей нормативной документации:
• ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкции домов
и сооружений. Конструкции внешних
стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общие технические требования»;
• ДСТУ Б В.2.6-36 «Конструкции домов
и сооружений. Конструкции внешних
стен с фасадной теплоизоляцией и обработанных штукатурками. Общие технические требования»;
• ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией.
Требования к проектированию, устройству и эксплуатации»;
• ДБН В.2.6-31-2006 «Тепловая изоляция
зданий»;
• ДБН В.2.2-15-2005 – «Жилые здания»;
• ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» с изменением №1 от 01.06.2007;
• СНиП II-12-77 – Защита от шума;
• СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
1.5. Работы по устройству системы теплоизоляции необходимо выполнять с учетом
ДБН В.2.6-22-2001 – «Устройство покрытий

с применением сухих смесей» и настоящего
«Пособия».
1.6. Наружную скреплённую теплоизоляцию с последующей отделкой фасада здания
или сооружения выполняют с целью обеспечения:
• соответствия микроклимата внутренних помещений зданий и сооружений
требованиям действующих на территории Украины теплотехнических параметров;
• уменьшения затрат энергии на создание требуемых параметров микроклимата внутренних помещений зданий и
сооружений;
• стабилизации теплового режима во
внутренних помещениях зданий и сооружений в различные времена года;
• быстрого прогревания в период отопительного сезона и быстрого охлаждения в летний период года воздуха внутренних помещений;
• лучшей сохранности зданий и сооружений за счёт уменьшения деформаций конструкций, вызываемых резкими перепадами температуры окружающей среды, а также за счёт обеспечения
защиты от коррозии наружных ограждающих конструкций;
• улучшения внешнего вида фасадов ранее длительно эксплуатируемых зданий
и сооружений.
1.7. Расход материалов и трудозатрат в
«Пособии» приведены на утепление и отделку 100 м2 поверхности наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений,
эксплуатируемых в условиях температурных
зон согласно с ДБН В.2.6-31-2006.
1.8. Все работы по утеплению и последующей отделке зданий и сооружений выполняются с применением сухих строительных
смесей при температуре окружающей среды
не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С в две смены.
1.9. В состав работ, рассматриваемых «Пособием», входят:
• подготовка поверхностей наружных
ограждающих конструкций к выполнению работ по утеплению;
• прикрепление перфорированных цокольных профилей к нижней части здания по его периметру;
• огрунтовка поверхности наружных
111

ограждающих конструкций грунтовочным составом;
• приготовление клеевой растворной
смеси из сухой смеси и воды;
• нанесение клеевой растворной смеси
на поверхность плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ограждающих конструкций;
• заполнение уплотняющим материалом мест примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а также мест соединений плит утеплителя с
карнизной плитой;
• устройство деформационных швов в
термоизолирующем покрытии;*
• закрепление плит утеплителя на ограждающих конструкциях с помощью соединительных элементов (дюбелей, винтов с гайками и шайбами);
• приготовление клеевой растворной
смеси из сухой смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплителя;
• укрепление перфорированных уголков по торцам первого этажа, а также
по периметру оконных проемов здания
и приклеивание стеклосетки по всему
фасаду здания;
• огрунтование поверхности клеевого
раствора грунтовочным составом;
• приготовление штукатурных составов
из сухой смеси и воды;
• оштукатуривание поверхности фасада;
• укрепление в нижних частях оконных
проёмов металлических козырьков;
• устройство навесов с гидроизоляцией,
соединённых с кровлей;**
• окраска фасада здания красками или
гидрофобными составами.***
1.10. При привязке конструктивных решений утепления фасадов к конкретному объекту в процессе разработки проекта
Примечание:

* данный вид работ выполняется только в
случае утепления зданий и сооружений, в которых
присутствуют деформационные швы.
** данный вид работы выполняется только
при утеплении зданий с плоской кровлей, а также
сооружений с лотковой кровлей.
*** данный вид работы выполняется в том
случае, когда проектом предусмотрена дополнительная окраска или гидрофобизация декоративного штукатурного слоя.
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производства работ следует уточнить вопросы:
• тип системы скреплённой теплоизоляции по ДСТУ Б В.2.6-36, рекомендуемой
к использованию на данном объекте;
• перечень и объём подготовительных
работ, которые необходимо выполнить
до начала работ по утеплению объекта;
• применяемые при выполнении работ
средства подмащивания и подъёмные
механизмы;
• минимальные толщины плит утеплителя, позволяющие обеспечить требуемые
теплотехнические параметры объекта;
• схемы крепления плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям
с помощью дюбелей;
• конструктивные решения соединений
плит утеплителя с нетрадиционно выполненной кровлей;
• перечень средств механизации, инструментов и приспособлений с учётом максимального использования
имеющихся у подрядчика средств механизации, приспособлений и инструментов;
• калькуляция трудовых и материальных
затрат.
1.11. Работы по устройству скреплённой
теплоизоляции рекомендуется выполнять с
лесов, защищенных сеткой, с подмостей или
самоподъемных люлек.
1.12. При применении пенополистирольных плит в качестве утеплителя для их наклейки и последующей защиты необходимо
применить смеси Ceresit СТ 83, Ceresit СТ 83 Pro,
Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 85 Pro, Ceresit CT 87,
Ceresit СТ 100 Impactum, а при использовании минераловатных плит должны применяться Ceresit
СТ 100 Impactum, Ceresit СТ 190, Ceresit СТ 190 Pro.
1.13. Контроль качества работ по утеплению фасадов производится согласно ДБН
В.2.6-22-2001 «Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей» и настоящего «Пособия».
1.14. Разрешительные документы по применению скрепленной системы теплоизоляции приведены в Приложении 5.
1.15. Правила эксплуатации «Системы скрепленной наружной теплоизоляции зданий и сооружений «Ceresit» приведены в разделе 9.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ И
ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Система относиться к класу А согласно ДСТУ Б В.2.6-34. По видам утеплителя и
декоративной штукатурки делится как это
указано на рис.1.
2.2. Область применения типов и подтипов системы скреплённой теплоизоляции в

зависимости от конструктивных характеристик строительного объекта и от его назначения приведены в табл.1.
2.3. По области применения системы под
разделяются на I, II и III тип.
К первому типу относится система, которая выполняется с применением минераловатных утеплителей и полимерцементных,

Система утепления Ceresit
Утеплитель
Пенополистирольные плиты

Минераловатные плиты

Декоративные тонкослойные штукатурки
Полимерцементные
Ceresit CT 35
Ceresit CT 36
Ceresit CT 137
Акриловые
Ceresit CT 60
Ceresit CT 63
Ceresit CT 64
Мозаичная
Ceresit CT 77
Силикон-cиликатные
Ceresit CT 174
Ceresit CT 175
Силикатные
Ceresit CT 72
Ceresit CT 73
Силиконовые
Ceresit CT 74
Ceresit CT 75
Ceresit Visage
Эластомерные
Ceresit CT 79 Impactum

Полимерцементные
Ceresit CT 35
Ceresit CT 36
Ceresit CT 137
Силикатные
Ceresit CT 72
Ceresit CT 73
Силиконовые
Ceresit CT 74
Ceresit CT 75
Ceresit Visage

Рис.1. Классификация системы скрепленной теплоизоляции

силикатных и силиконовых декоративных
штукатурок.
Система первого типа предназначена для
утепления зданий и сооружений различного
назначения без ограничения высоты по пожарным требованиям.
Ко второму типу относится система, которая выполнена с применением пенополистирольных плит в комбинации с
минераловатными плитами и минераловатными рассечками, а также полимерцементными,
акриловыми, силикатными и силиконовыми
декоративными штукатурками.
Система второго типа скрепленной внеш-

ней теплоизоляции из пенополистирольными
и минераловатными плитами может применяться для утепления внешних стен домов
и сооружений разного назначения высотой
до 25 этажей включительно (за исключением
детских дошкольных заведений, учебных заведений и лечебных заведений согласно с ДБН
В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10) с учетом
требований п. 3.4 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная
безопасность объектов строительства» и изменений №1 к нему от 01.06.2007 г., и требований
(какие учитывают, что указанная выше система внешней теплоизоляции при применении
противопожарного пояса из негорючих уте113

Т а б л и ц а 1 . Область применения скрепленной теплоизоляции

(согласно ДСТУ Б В.2.6-36 «Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен
с фасадной теплоизоляцией и обработанные штукатурками. Общие технические условия»)

Типы утеплителей, Расположение плит утеплитеТип
которые использу- ля по поверхности наружных
систеются при устройстве стеновых конструкций зданий
мы
системы этого типа
и сооружений
1
2
3
4
Дома и сооружения разного на- I тип
Минераловатные По всей поверхности наружзначения из кирпича, естественплиты
ных стеновых, ограждающих
ного камня, бетона, высотой до
конструкций
25-го этажа включительно.
При утеплении зданий и сооружений выше 25 этажей необходимо разрабатывать для
каждого здания комплекс дополнительных мероприятий по
обеспечению несущей способности системы.
Дома и сооружения разного на- II тип Пенополистироль- Выполнение обрамления оконзначения из кирпича, естественные и минераловат- ных и дверных отверстий миненого камня, бетона с высотой
ные плиты
раловатным утеплителем
до 25 этажей (за исключением
в ширину не меньше, чем две его
детских дошкольных заведений,
толщины на каждом этаже,
учебных заведений и лечебных
и монтаж горизонтальных поязаведений согласно ДБН В.2.2-3,
сов аналогичного пересечения
ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10).
к 9-му этажу через каждые
3 этажа, после 9-го этажа минераловатные плиты по всей
Утепление детских дошкольных
поверхности;
заведений и учебных заведений.
на глухих стенах домов и сооружений до 26,5 метров плиты из
При утеплении зданий и соорупенополистирола по всей пожений выше 25 этажей неверхности.
обходимо разрабатывать для
Для детских дошкольных закаждого здания комплекс доведений и учебных заведений
полнительных мероприятий по
дополнительно предусматриваобеспечению несущей способется сплошной минераловатный
ности системы.
пояс не меньше двух метров от
уровня отмостки.
Здания и сооружения разного III тип Пенополистироль- По всей поверхности наружных
назначения из бетона, кирпича,
ные плиты
конструкций, за исключением
естественного камня высотой
поясов, и в местах примыкания
до трех этажей с кровлей, выутеплителя к кровле.
полненной из горючих материаМинераловатные Пояса по всему периметру здалов, или несущими элементами
плиты
ния или сооружения, которые
кровли, выполненными из
устраиваются в местах примыгорючих материалов (за исклюкания утеплителя к кровле.
чением лечебных учреждений
со стационарами).
Краткая характеристика
зданий и сооружений и их
назначение

114

плителей считается такой, которая не распространяет горения), приведенных ниже:
• в домах и сооружениях с высотой до 25
этажей включительно необходимо выполнять обрамление оконных и дверных отверстий негорючим утеплителем (минераловатным, стекловолокнистым, базальтоволокнистым) в ширину не меньше, чем две его толщины на
каждом этаже, и устраивать горизонтальные противопожарные пояса из
негорючего утеплителя через каждые
три этажа, начиная с третьего этажа к
девятому этажу включительно (26,5 м),
начиная с 9 этажа до 25 этажа включительно утепление выполняется плитами из минеральной ваты по всей поверхности фасада; при утеплении детских дошкольных заведений и учебных
заведений дополнительно предусматривается сплошной минераловатный
пояс не меньше 2 метров от уровня отмостки;
• на глухих стенах домов и сооружений
с высотой до 26,5 м выполняется утепление плитами из пенополистирола по
всей поверхности.
К третьему типу относится система, которая выполняется с применением пенополистирольных плит, полимерцементных,
акриловых, силикатных и силиконовых декоративных штукатурок.
Система третьего типа предназначена для
утепления зданий и сооружений до трех этажей.
2.4. Область применения системы регламентируется также и другими условиями, а
именно:
По геологическим и геофизическим – это
обычные условия строительства;
По природно-климатическим:
• допускаемое нормативное значение
ветрового давления, кПа (кгс/м2), согласно ДБН В.2.2-15-2005, устанавливается на основе прочностного расчета механического крепления утеплителя к основанию;
• допускаемые температурные районы I,
II (по ДБН В.2.6.-31:2006) со сменой №1;
• допускаемая расчетная зимняя температура наружного воздуха при эксплуатации объектов, ˚С – не ниже минус 40, при-

нимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки;
• допускаемые зоны влажности (по ДБН
В.2.6.-31:2006) – сухая, нормальная,
влажная;
• допускаемая степень агрессивности наружной среды – неагрессивная, слабоагрессивная.
По условиям эксплуатации:
• допускаемая относительная влажность
воздуха внутри помещений зданий с
применением систем – 75%;
• степень огнестойкости зданий, в которых применяются системы, определяется
принятыми объемно-планировочными и
техническими решениями.
Системы могут применяться на зданиях,
ограждающие конструкции которых выполнены из стеновых материалов класса проч
ности не ниже В2,5, обеспечивающих усилия
выдергивания дюбеля, см. табл. 9.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ,
ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ
И МАТЕРИАЛАМ
3.1. Соответствие характеристик систем
(табл. 2) и применяемых в них материалов и
изделий (табл. 3) требованиям нормативных
документов, а также назначению и области
применения, указанных выше, установлено на
основании следующих документов:
• заключение Государственной санитарногигиенической экспертизы №5.10/ 12623
от 03.09.01 – соответствие требованиям
санитарных норм;
• письмо Государственного департамента
пожарной безопасности №12/6/3165 от
18.09.02 и письмо №21/3/1648 – соответствие пожарным требованиям;
3.2. Для устройства скрепленной теплоизоляции необходимо применять материалы и изделия, свойства которых приведены в
табл. 4–9.
3.3. В качестве теплоизоляции применяют
изделия из плит пенополистирола типа ПСБ-С,
которые производятся согласно ДСТУ Б. В.2.78-94 «Плиты пенополистирольные» плотностью
не менее 15 кг/м3 или Ceresit CT 315 и с минеральной ваты согласно ДСТУ Б В.2.7 - 94 - 2000
и ДСТУ Б В.2.7 - 97 - 2000 или Ceresit CT 320.
3.4. Для устройства системы рекомендуют115

Т а б л и ц а 2 . Требования к системе теплоизоляции согласно ДСТУ Б В.2.6-36
Наименование показателя,
единица измерения
Теплопередача стены с закрепленной на ней
скрепленной теплоизоляцией
Сопротивление удару, Дж, не менее:
цоколя
стены 1-го этажа
стены выше 1-го этажа

Морозостойкость защитно-декоративного слоя,
циклов, не менее
Усилие вырывания дюбеля из стены, Н, не менее:
бетон, полнотелый кирпич
пустотный кирпич и камень, ячеистые бетоны
с плотностью более 600 кг/м3
Прочность сцепления с основанием и защитнодекоративным слоем плит утеплителя,
МПа (кгс/см2), не менее,
на органической основе
на минеральной основе
Сопротивление паропроницаемости отделочного
слоя системы скрепленной теплоизоляции,
м2•год•Па/мг, не больше:
с утеплителем на органической основе
с утеплителем на минеральной основе
Коэффициент водопоглощения защитнодекоративного слоя, кг/м2•√час, не более:
полимерцементные смеси
полимерные смеси
Масса 1 м2 системы теплоизоляции без
выравнивающего слоя, кг, не больше:
с органическим утеплителем
с минеральным утеплителем
ся плиты следующих номинальных размеров:
• пенополистирольные:
1200х1000;
1200х500; 1000х500; 800х500 толщина
от 30 мм и больше с интервалом 10 мм;
• минераловатные: 1000х600 (толщина 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120); 1200х200
(толщина 40, 50, 60, 80, 100,120).
3.5. Физико-технические показатели теп
лоизоляционных пенополистирольных и минераловатных плит приведены в табл. 4.
3.6. Плиты по пожарным требованиям
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Величина показателя
Не менее значений, установленных
ДБН В.2.6-31:2006 (со сменой №1)
10
5
3
при этом не должно быть трещин
и отколов на защитно-декоративном
слое
75 – для цоколей
50 – для стен
500 (винтовые дюбели)
250 (забивные дюбели)
200 (винтовые дюбели)

0,08 (0,8)
0,015 (0,15)

0,37
0,18
0,5
0,2
25
40

имеют следующие характеристики:
пенополистирольные:
• группа горючести – Г1 – Г2;
• группа воспламеняемости – В2;
• группа дымообразующей способности
– Д3;
• группа по распространению пламени –
РП1 (не распространяет).
минераловатные:

Т а б л и ц а 3 . Материалы и изделия, применяемые для устройства системы согласно
ДСТУ Б В.2.7-126:2011, ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Наименование и наСоставляющие системы типа:
Толщина
I
II
III
значение слоя
слоя, мм
1
2
3
4
5
Сухая цементнопесчаная смесь: для Сухая цементноминеральных плит –
песчаная смесь
1. Клеевой слой для
Ceresit СТ 190,
Сухая цементноCeresit СТ 85,
приклеивания плит
песчаная смесь Ceresit СТ 190 Pro,
утеплителя к осноCeresit СТ 180 Pro; Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 190,
3–10
ванию, а также для
для полистирольных Ceresit СТ 83,
Ceresit СТ 190 Pro,
плит – Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 83 Pro,
выравнивания поCeresit СТ 180 Pro Ceresit СТ 85 Pro,
верхности основания
Ceresit СТ 100
Ceresit СТ 83,
Impactum
Ceresit СТ 83 Pro,
Ceresit СТ 100 Impactum
Согласно
Плиты теплоизоляционные
теплотехминеральные (Ceresit СТ 320)
2. Теплоизоляционный
ническому
слой
Плиты пенополистирольные
(Ceresit СТ 315)
расчету
3. Элементы
Полимерные дюбели с сердечником из нержавеющей
крепления
стали (Ceresit СТ 330, Ceresit СТ 335)
теплоизоляционных
материалов
Сухая цементно-песчаная смесь марок: Сухая цементно- • при финишном покрытии
Сухая цементно- для минеральных
песчаная смесь
фасадными
плит
–
Ceresit
СТ
190,
красками
песчаная смесь
Ceresit СТ 85,
4. Армируемый
Ceresit
СТ
190
Pro;
для
2–3
штукатурный слой
Ceresit СТ 190,
Ceresit СТ 85 Pro, • декоративными
пенополистирольCeresit СТ 190 Pro ных – Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 100 штукатурками
Impactum
1,5–3
Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 100 Impactum
5. Армирующая стек
Импрегнированная стеклосетка с размерами ячеек
0,3 – 0,5
лосетка
5 мм х 5мм (Ceresit СТ 325, Ceresit СТ 327)
• при финишСухая цементно- ном
покрытии
Сухая
цементно-песСухая цементнопесчаная смесь
фасадными
чаная смесь
красками
песчаная смесь
Ceresit СТ 85,
6. Второй
Ceresit
СТ
85,
3–5
штукатурный слой
Ceresit СТ 190,
Ceresit СТ 85 Pro, • декоративными
Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 190 Pro Ceresit СТ 100 Impactum Ceresit СТ 100 штукатурками
Impactum
1,5-5
7. Адгезионная грунГрунтовочный состав
товка
Ceresit СТ 16
Декоративная штукатурка на минеральном вяжущем с
Равно толкрупным заполнителем марок Ceresit СТ 35, Ceresit СТ 36, щине зерна
8. Декоративно-заCeresit СТ 37, Ceresit СТ 137 или полимерном связующем
крупного
щитное покрытие
Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, Ceresit СТ 72,
заполниCeresit СТ 73, Ceresit СТ 74, Ceresit СТ 75, Ceresit СТ 77, Ceresit
теля
СТ 174, Ceresit СТ 175, Ceresit Visage, Ceresit СТ 79 Impactum
• группа горючести – НГ.
3.7. Стены с теплоизоляцией из пенополистирола, гидрозащитным слоем и декоративным

штукатурным слоем по показателю предел способности распространения огня относятся к группе с внешней стороны МО и могут применяться в
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Т а б л и ц а 4 . Технические требования к материалу теплоизоляционного слоя
Наименование показателя

Требуемые значения
Пенополистирольные
Минераловатные

Сопротивление теплопередачи
1,0
1,0
м2 ˚С/Вт, не менее
Предел прочности при растя0,015
жении в направлении, перпен0,1
для плит закрепляемых с
дикулярном плите, МПа, не
помощью клея и дюбелей
менее
Прочность на сжатие при 10 %
0,1
0,05
деформации, МПа, не менее
То же, после сорбционного
–
0,035
увлажнения, МПа, не менее
Теплопроводность при условии
эксплуатации А и Б по ДБН
В.2.6.-31:2006, Вт/(м•К), не более
λА
0,039
0,045
λБ
0,042
0,05
Паропроницаемость,
0,03
0,3
мг/м•ч•Па, не менее
Водопоглощение за 24 часа при
частичном погружении, кг/м2,
0,5
3,0
не более
Отклонение размеров плиты в
мм/м:
по длине
±2
±3
по ширине
±2
±2
по толщине
±1
±2
Отклонение размеров плоско5
5
сти, мм, не более
Допуски по прямоугольности,
±2
±5
мм/м, не более
Примечание: Пенополистирольные плиты перед применением должны быть выдержаны не
менее 30 дней после изготовления. Указанным требованиям отвечают теплоизоляционные
плиты Ceresit CT 315 и Ceresit CT 320
зданиях и сооружениях высотой до 26,5 м (условно 9 этажей) всех степеней огнестойкости, всех
классов конструктивной и функциональной опасности за исключением лечебных учреждений со
стационаром, зданий для производства, хранения
и утилизации взрывчатых веществ, зданий и сооружений военного назначения при соблюдении
дополнительных требований п.2.3.
3.8. Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит на синтетическом связующем, гидрозащитным слое и декоративно-штукатурным
слоем по показателю способности распространения огня с внешней стороны относятся
118

к группе МО и могут применяться в зданиях
высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и
функциональной опасности.
4. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И
ДАННЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
4.1. В табл. 10 приведены нормативные
значения теплопередачи ограждающих конструкций и данные по толщине слоя тепло-

Т а б л и ц а 5 . Технические требования к стеклосетке
Наименования показателя
Масса 1 м2, г
Толщина нити, мм
Размер ячеек, мм, не менее
Разрывная нагрузка в исходном состоянии,
Н/5см, не менее (в обоих направлениях)
Разрывная нагрузка по методу ускоренного
тестирования, Н/5см
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в
5 % растворе NaOH при температуре
+(18–30) ˚С, Н/5 см

Требуемое значение
150-350
0,315-0,9
5х5
1500
Уменьшение разрывной нагрузки
не более чем 30 %
Уменьшение разрывной нагрузки
не более чем на 50 %

Примечание: Стеклосетка обязательно должна быть плетеной. Указанным требованиям
отвечают Ceresit CT 325 и Ceresit CT 327
Т а б л и ц а 6 . Технические требования к клеевой смеси
Наименования показателя
Время использования, мин., не менее
Открытое время, не менее
Время корректировки, не менее
Прочность сцепления с бетонным
основанием после выдерживания:
в воздушно-сухом состоянии, МПа, не менее
попеременного замораживания–оттаивания
(75 циклов), МПа, не менее

Требуемое значение
120
20
10
0,5
0,5

Примечание: Указанным требованиям соответствуют клеевые смеси Ceresit CT 85, Ceresit
CT 85 Pro, Ceresit CT 100 Impactum, Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 Pro для пенополистирольных
плит и Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 180 Pro для минераловатных плит.
Т а б л и ц а 7 . Технические требования к декоративной штукатурке
Наименование показателя
Прочность сцепления с бетоном
после выдерживания в воздушносухом состоянии, МПа, не менее
Морозостойкость, циклы, не менее
Коэффициент водопоглощения,
кг/(м2•ч0,5), не более
Паропроницаемость, мг/м•ч•Па, не
менее
Время использования, мин., не менее

Требуемое значение
полимерцементные
полимерные
0,5

0,5

75

75

0,5

0,2

0,05 (Sd ≤ 0,2 м)

0,03

60

30

Примечание: Указанным требованиям соответствуют:
• полимерцементные декоративные штукатурки Ceresit CT 35, Ceresit CT 34, Ceresit CT 36,
Ceresit CT 137;
• полимерные: акриловые – Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 для наружных стен и
Ceresit CT 77 для отделки цоколей; силикатные – Ceresit CT 72, Ceresit CT 73; силиконовые – Ceresit CT 74, Ceresit CT 75; силикон-силикатные – Ceresit CT 174, Ceresit CT 175;
Ceresit Visage; эластомерная Ceresit CT 79 Impactum.
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Т а б л и ц а 8 . Технические требования к защитной смеси
Наименования показателя
Требуемое значения
Время использования, мин., не менее
90
Прочность на сжатие, МПа, не менее
10
Коэффициент водопоглощения, кг/(м2•ч0,5), не более
0,5
Усадка, мм/мм, не более
1,5
Прочность сцепления с пенополистиролом/минплитой после:
– выдерживания в воздушно-сухих условиях, МПа, не менее
0,08/0,015 (ППС/МВ)
– попеременного замораживания и оттаивания (50 циклов) МПа, не менее
0,08/0,015
– температурного воздействия, МПа, не менее
0,08/0,015
Паропроницаемость, мг/м•ч•Па, не менее
0,05 (Sd ≤ 0,2 м)
Примечание: Указанным требованиям соответствуют защитные смеси Ceresit CT 85,
Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 100 Impactum для пенополистирола и Ceresit CT 190, Ceresit CT 190
Pro для минеральных плит или Ceresit CT 87.
Т а б л и ц а 9 . Основные требования к дюбелям для крепления утеплителя

Вид дюбеля

Материал ограждающей конструкции

дюбеля

шляпки

Диаметр, мм

Глубина
анкеровки, мм

1

2

3

4

5

6

7

Винтовой
с обычной
распорной
зоной или
забивной

Массивный материал (бетон, кирпич
и камни керамические полнотелые,
кирпич и камни
силикатные полнотелые, трехслойные
панели при толщине наружного
бетонного слоя не
менее 40 мм)

50

100÷340

8;10

60

0,5

50

75÷295

8

60

0,25

Длина
дюбеля,
мм

Допустимое
усилие выдергивания, кН

Винтовые
с удлиненной
распорной
зоной

Пустотелый кирпич, блоки, легкий
бетон

90

120÷340

8; 10

60

0,2

Винтовой
для ячеистых материалов

Пенобетон, газобетон плотностью от
600 кг/м3

110

150÷340

8

60

0,2

Примечание: Для минеральных плит с перпендикулярным расположением волокон ширина
шляпки должна быть 140 мм. Указанным требованиям отвечают Ceresit CT 330, Ceresit CT 335.
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Таблица 10. Минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, Rq min, м2•К/Вт
(согласно ДБН В.2.6-31:2006 со сменой №1)
Вид ограждающих конструкций
Внешние стены

Значения Rq min, для температурной зоны
I

II

3,3

2,8

Примечание: В случае реконструкции зданий, выполняемой с целью термомодернизации,
может быть принято значение Rq min согласно с табл. 10 с коэффициентом 0,8.

І зона

больше 3501 градусо-суток

ІІ зона меньше 3500 градусо-суток

Рис.2. Температурные зоны Украины
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Т а б л и ц а 1 1 . Толщина слоя утеплителя в зависимости от материала ограждающей
конструкции жилых зданий, температурной зоны строительства и эксплуатации
Материал ограждающей
конструкции (стены)

Температурная зона строительства и
эксплуатации, толщина слоя утеплителя, мм
I ( Rq=3,3 м2∙К/Вт)

II ( Rq=2,8 м2∙К/Вт)

Новое строительство
Керамзитобетон плотностью1800 кг/м³
(толщина 380 мм)

120 (Rq=3,48)

100 (Rq=2,98)

Шлакобетон плотностью
1600 кг/м³ (толщина 380 мм)

110 (Rq=3,41)

90 (Rq=2,91)

Бетон на гравии или щебне из природного
камня плотностью 2400 кг/м³
(толщина 240 мм)

130 (Rq=3,39)

110 (Rq=2,89)

Кирпичная кладка из сплошного
глиняного кирпича плотностью1800 кг/м³:
- толщина 250 мм
- толщина 380 мм
- толщина 510 мм

120 (Rq=3,36)
110 (Rq=3,3)
110 (Rq=3,48)

100 (Rq=2,86)
90 (Rq=2,8)
90 (Rq=2,99)

Кирпичная кладка из керамического
пустотного кирпича плотностью
1200-1400 кг/м³:
- толщина 250 мм
- толщина 380 мм
- толщина 510 мм

120 (Rq=3,5)
110 (Rq=3,51)
90 (Rq=3,3)

100 (Rq=3)
90 (Rq=3)
70 (Rq=2,8)

Кирпичная кладка из силикатного
кирпича плотностью 1500-1800 кг/м³:
- толщина 250 мм
- толщина 380 мм
- толщина 510 мм

120 (Rq=3,33)
120 (Rq=3,5)
110 (Rq=3,42)

100 (Rq=2,83)
100 (Rq=3)
90 (Rq=2,92)

Газобетон D500 толщиной:
- 300 мм
- 350 мм

60 (Rq=3,5)
40 (Rq=3,33)

40 (Rq=3)
20 (Rq=2,83)

Реконструкция, капитальный ремонт (* 0,8)
I (2,64 м2∙К/Вт)

II (2,24 м2∙К/Вт)

Бетон на гравии или щебне из природного
камня плотностью 2400 кг/м³ (толщина
240 мм)

100

90

Внешние стены из другого материала

80

70
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изоляции согласно ДБН В.2.6.-31:2006 со
сменой №1.
4.2. На рис. 2 указан раздел территории
Украины на температурные зоны (I, II).
4.3. Толщина слоя утеплителя в зависимости от зоны строительства и эксплуатации
зданий и сооружений указаны в табл. 11.

специальной грунтовки и декоративного покрытия.
5.2. Закрепление плит утеплителя с помощью дюбелей необходимо производить после
затвердения клея – это примерно 72 часа при
температуре +20 ˚С и влажности 60–70 %. Количество дюбелей и их расположение приведены в табл. 12 и на рис. 3 (а, б, в, г, д, е, ж).
5.3. Толщина армированного гидрозащитного слоя должна быть не менее 3 мм при применении в качестве декоративного покрытия
тонкослойных штукатурок и не менее 5 мм
при использовании красок.
5.4. Схемы типичных конструктивно технологических решений приведено на рис. 8–34.

5. СХЕМЫ ТИПОВЫХ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
5.1. Ограждающие конструкции здания со скрепленной системой теплоизоляции представляют собой единую
монолитную конструкцию, состоящую из
несущей или самонесущей стены, слоя клея,
плиты утеп
лителя, дополнительно закрепленной с помощью дюбелей, защитного слоя, армированного стеклосеткой, слоя

Дополнительное крепление плит утеплителя с помощью дюбелей
Т а б л и ц а 1 2 . Количество дюбелей на м2 в краевой зоне
Ветровой район
согласно ДБН
В.1.2-2:2006

Высота здания, м
До 5 этажей

5–9 этажей

9–16 этажей

16–25 этажей

1, 2, 3

6

8

10

12

4, 5

8

10

12

14

Количество дюбелей на м2 в обычной зоне
До 5 этажей
5–16 этажей
16–25 этажей

Пенополистирольные плиты
4
6
8

Минераловатные плиты
6
8
10

Дюбеля в обычной зоне располагаются по периметру плиты и в середине, охватывая при
этом перпендикулярно расположенные швы двух рядов плит.
Величина краевой зоны
Количество этажей
Ширина торца
здания (м)
Краевая зона (м)

до 9

9–16

16–25

12

12–18

свыше 18

1,0

1,5

2,0
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Для бетона не менее 50 мм;
для кирпича не менее 100 мм
6 штук (на
остальной
поверхности)

8 штук
(краевая зона)

Размер плиты:
1000х500 мм;
1200х600 мм

краевая зона

Рис. 3.а. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.

Рис. 3.б. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.
Размер плиты: 1200х150 мм, 1200х200 мм.
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Для бетона не менее 50 мм;
для кирпича не менее 100 мм
10 штук
(краевая зона)

6 штук (на
остальной
поверхности)

Размер плиты:
1000х500 мм;
1200х600 мм

краевая зона
Рис. 3.в. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.

Для бетона не менее 50 мм;
для кирпича не менее 100 мм
6 штук (на
остальной
поверхности)

12 штук
(краевая зона)

Размер плиты:
1000х500 мм;
1200х600 мм

краевая зона
Рис. 3.г. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.
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Рис. 3.д. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.
Размер плиты: 1200х150 мм, 1200х200 мм.
Для бетона не менее 50 мм;
для кирпича не менее 100 мм
14 штук
(краевая зона)

8 штук (на
остальной
поверхности)

Размер плиты:
1000х500 мм;
1200х600 мм

краевая зона
Рис. 3.е. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.

Рис. 3.ж. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.
Размер плиты: 1200х150 мм, 1200х200 мм
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Рис.3.з. Схема размещения дюбелей по
плите 1000х500 из расчета 10 шт/м.кв.

от 9-го этажа и
выше минеральная
вата по всей
поверхности

1

3

до 9-го этажа
через каждые
3 этажа

Рис. 18

2

Рис.4. Схема расположения плит утеплителя, поясов рассечек
в здании до 25 этажей включительно.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Пояс рассечки из минеральной ваты. 3. Обрамление оконных и дверных
проемов минеральной ватой.
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1

2
3

3

4
6
5

7

8

Мал. 6

Рис.5. Участок утепления стены с усилением закрепления с помощью дюбелей.
1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие
типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции
и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, Ceresit СТ 87, Ceresit СТ 100 Impactum или
Ceresit СТ 83, CT 83 Pro только для крепления утеплителя). 4. Декоративная штукатурка Ceresit
(СТ 34, СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174,
СТ 175, Visage, СТ 79 Impactum). 5. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicone.6. Грунтовка Ceresit СТ 17. 7. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие,
которые соответствуют нормативным документам). 8. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335,
или другие, которые соответствуют нормативным документам).
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1

5

Рис. 6. Элементы системы теплоизоляции.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Защитный слой Ceresit СТ 85. 3. Грунтовка CeresitСТ 16. 4. Декоративная
штукатурка Ceresit (СТ 34, СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74,
СТ 75,СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79 Impactum). 5. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или
Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). На первом этаже и
цокольной части выполняется двойное армирование стеклосеткой либо применяется стеклосетка
плотностью до 350 г/м².
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Рис. 7. Примыкание теплоизоляции к скатной кровле из горючих материалов.
1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты (Ceresit CT 320 или другие плотностью не менее 160 кг/м3). 2а. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеевой состав для приклейки теплоизоляционных
плит и устройства защитного слоя Ceresit СТ 190, СТ 190 Pro . 3а. Клеевой состав для приклейки теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro или СТ 87. 4. Декоративная
штукатурка Ceresit. 5. Грунтовка Ceresit СТ 15, СТ 16. 6. Грунтовка Ceresit СТ 17. 7. Армирующая стеклосетка щелочестойкая (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 8. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют
нормативным документам).
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Рис. 8. Устройство теплоизоляции на последнем этаже в здании с плоской крышей.
1. Несущая стена. 2. Карнизная плита. 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для приклейки
теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя. 5. Теплоизоляционная плита. 6. Дюбель
(Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
7. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 8. Грунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15. 9. Декоративная штукатурка Ceresit.
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Утеплювати на глибину
не менше 2 м

Рис. 9. Схема утепления подвальной части здания с поверхностным сбросом дождевой воды.
1. Стена подвала. 2. Пол подвала (система Ceresit). 3. Перекрытие подвала. 4. Клеевой состав Ceresit
для приклейки теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя. 5. Армирующая стеклосетка
(Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
6. Грунтовка Ceresit СТ 15, СТ 16. 7. Декоративная штукатурка Ceresit. 8. Гидроизоляционные материалы Ceresit. 9. Плита теплоизоляционная. 10. Обмазочная гидроизоляция в два слоя Ceresit CR 65,
CR 66. 11. Отмостка по проекту.
Примечание: при устройстве системы теплоизоляции на зданиях с неотапливаемым подвалом слой
теплоизоляции фасада заводится ниже уровня плиты перекрытия подвала не меньше чем на 300 мм.
Цокольная часть стены гидроизолируется материалом Ceresit CR 65, CR 66 и отделывается декоративно-мозаичной штукатуркой Ceresit СТ 77 или облицовывается плиткой до уровня отмостки.
Стена фундамента ниже отмостки гидроизолируется материалами Ceresit.
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Рис. 10. Утепление цокольной части здания. Примыкание к системе теплоизоляции на фасаде.
1. Несущая стена. 2. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 3. Клеевой состав для прикляйки теплоизоляционных плит и устройства
защитного слоя Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro или СТ 87, СТ 100 Impactum. 4. Армирующая стеклосетка в два слоя. 5. Грунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15. 6. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 34, СТ 35,
СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage, СТ 79
Impactum). 7. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С
согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 8. Металлический капелник (крепится механически). 9. Усиливающий
уголок. 10. Обмазочная гидроизоляция Ceresit CR 66 в два слоя. 11. Декоративно-мозаичная штукатурка Ceresit СТ 77 или СТ 79 Impactum. 12. Стена подвала. 13. Герметик силиконовый Сeresit CS 24.
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Рис. 11. Схема стыковки полимерцементной гидроизоляции с битумно-полимерной
на уровне отметки земли.
1. Декоративно-мозаичная штукатурка Ceresit СТ 77, СТ 79 Impactum (или облицовка плиткой). 2.
Грунтовка Ceresit СТ 16. 3. Гидроизоляция Ceresit СR 66 в два слоя. 4. Защитный армированный слой
Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 5. Отмостка по проекту. 6. Гидроизоляция битумно-полимерная Ceresit. 7. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа
ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94).
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Д. шов
стены

Рис. 16

Рис. 12. Схема устройства деформационных швов
в системе теплоизоляции.
1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа
ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 4. Грунтовка Ceresit СТ 16. 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 6. Стеклосетка армирующая (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие,
которые соответствуют нормативным документам). 7. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или
другие, которые соответствуют нормативным документам).
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12

1

2
6
3

6

7

не менее
100 мм
4

5

Рис. 13. Устройство деформационного шва.
1. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты (Ceresit CT 320 или другие плотностью не менее
160 кг/м3). 2. Стеклосетка армирующая (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые
соответствуют нормативным документам). 3. Грунтовка Ceresit. 4. Профиль для швов Ceresit CТ 340
D/32. 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 6. Вспененный полиэтиленовый жгут. 7. Герметик Ceresit.
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Рис. 14. Утепление стен, образующих внутренний угол.
1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного
слоя (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum или Ceresit СТ 83, CT 83 Pro только для крепления утеплителя. 3. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа
ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 4. Стеклосетка армирующая (Ceresit CT 325 или Ceresit
CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 5. Усиливающий уголок.
6. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 7. Грунтовка Ceresit. 8. Декоративная штукатурка Ceresit .
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уголок со
стеклосеткой
Ceresit CT 340 D/03

Рис. 15 а. Усиление внутренних углов специальными уголками.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного
слоя (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum или Ceresit СТ 83, CT 83 Pro только для крепления утеплителя). 3. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicone. 4. Декоративная штукатурка Ceresit
(СТ 34, СТ 35, СТ 36, СТ1 37, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175,
Visage, СТ 79 Impactum). 5. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие,
которые соответствуют нормативным документам).
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Рис. 15 б. Усиление внутренних углов специальными уголками.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного
слоя (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum или Ceresit СТ 83, CT 83 Pro только для крепления утеплителя). 3. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicone. 4. Декоративная штукатурка Ceresit
(СТ 34, СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175,
Visage, СТ 79 Impactum). 5. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие,
которые соответствуют нормативным документам).
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100 для кирпича
50 для бетона

50 для бетона
90 для кирпича
110 для ячеистого
бетона

100 для кирпича
50 для бетона

Рис. 16. Утепление стен, образующих наружный угол.
1. Усиливающий уголок. 2. Несущая стена. 3. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 34, СТ 35,
СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage,
СТ 79 Impactum). 4. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа
ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 5. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые
соответствуют нормативным документам). 6. Грунтующая краска Ceresit СТ16, СТ15, СТ15 silicone.
7. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85,
CT 85 Pro, СТ100 Impactum или Ceresit СТ 83, CT 83 Pro только для крепления утеплителя). 8. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
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Рис. 17. Усиление наружных углов специальными уголками.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 3. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 34, СТ 35,
СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75, СТ 174, СТ 175, Visage,
СТ 79 Impactum). 4. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicone. 5. Защитный слой Ceresit
СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum.
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две толщины
утеплителя

Рис. 18. Устройство противопожарных поясов.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Грунтующая краска Ceresit. 3. Декоративная штукатурка Ceresit. 4. Дюбель
(Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
5. Пояс рассечки (теплоизоляция из минераловатных плит). 6. Клеевой состав для устройства защитного слоя. 7. Стеклосетка армирующая (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
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Рис. 19. Устройство теплоизоляции при монтаже окна заподлицо
с наружной поверхностью несущей стены.
1. Грунтовка Ceresit СТ 17. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Клеевой состав для приклейки пенополистирольных плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum
или Ceresit СТ 83, СТ 83 Pro только для крепления утеплителя). 4. Клеевой состав для приклейки
минераловатных плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 190, CT 190 Pro).
5. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 6. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 7. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 siliconе.
8. Декоративная штукатурка Ceresit. 9. Усиливающий уголок. 10. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты (Ceresit CT 320 или другие плотностью не менее 160 кг/м3; обрамление оконного проёма – при необходимости). 11. Профиль примыкающий Ceresit СТ 340 А/03. 12. Окно. 13. Паробарьер
(липкие ленты или слой герметика Ceresit Akryl ). 14. Несущая стена.
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Рис. 20. Устройство теплоизоляции по подоконным откосам.
1. Несущая стена. 2. Окно. 3. Герметик Ceresit Akryl. 4. Отлив. 5. Герметик Ceresit Silicone CS 24. 6. Декоративная штукатурка группы Ceresit СТ. 7. Грунтовка Ceresit СТ 17. 8. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 9. Клеевой состав
для приклейки пенополистирольных плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85,
СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum или Ceresit СТ 83, CT 83 Pro только для крепления утеплителя). 10. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным
документам). 11. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 siliconе.
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Рис. 21. Вариант устройства теплоизоляции при монтаже окна заподлицо со стеной.
1. Несущая стена. 2. Паробарьер (липкие ленты или герметик Ceresit Akryl) . 3. Окно. 4. Герметик Ceresit
Akryl. 5. Герметик Ceresit Silicon. 6. Обмазочная гидроизоляция Ceresit CR 66 в два слоя. 7. Слив. 8. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
9. Грунтовка Ceresit СТ 17. 10. Клеевой состав для приклейки пенополистирольных плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum или Ceresit СТ 83,
CT 83 Pro только для крепления утеплителя). 11. Плита теплоизоляционная из пенополистирола
(Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 12. Армирующая стеклосетка
(Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
13. Грунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15. 14. Декоративная штукатурка Ceresit.
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Рис. 22. Пример устройства теплоизоляции по откосу оконного проёма.
1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 2. Грунтовка Ceresit СТ 17. 3. Клеящая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum.
4. Стеклосетка армирющая (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 6. Грунтующая краска Ceresit СТ 16,
СТ 15. 7. Усиливающий уголок. 8. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или
другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94) толщиной не менее 20 мм. 9. Профиль примыкающий Ceresit СТ 340 А/03. 10. Окно. 11. Паробарьер (липкие ленты или герметик Ceresit ). 12. Стена.
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Рис. 23. Вариант устройства декоративных элементов фасада.
1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки теплоизоляционных плит из пенополистирола и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 3. Герметизирующая
лента Ceresit СL 82. 4. Акриловая краска Ceresit СТ 44. 5. Гидроизоляция Ceresit СR 66 в два слоя.
6. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 7. Шпилька М6 с дюбелем. 8. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 9. Существующий
защитный слой. 10. Декоративная штукатурка Ceresit СТ. 11. Грунтовка Ceresit СТ 17. 12. Фасонный
карниз из пенополистирола.
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Рис. 24. Устройство крепления громоотвода на фасаде по системе теплоизоляции.
1. Наружная стена. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие
типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Проволока громоотвода.
5. Пластина из оцинкованной стали для крепления проволоки. 6. Дюбель для крепления проволоки
громоотвода. 7. Клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и
устройства защитного слоя Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro, СТ 100 Impactum. 8. Армирующая стеклосетка
(Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
9. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 10. Декоративная штукатурка Ceresit. 11. Грунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15.
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не менее 50 мм

Рис. 25. Пример устройства теплоизоляции балкона.
1. Герметик Ceresit Silicon. 2. Декоративная штукатурка Ceresit. 3. Грунтующая краска Ceresit СТ 16,
СТ 15. 4. Герметизирующая лента Ceresit CL 82. 5. Гидроизоляция Ceresit CR 66 (два обмазочных слоя).
6. Клей для облицовки Ceresit СМ 17. 7. Стяжка Ceresit CN 178 (с уклоном). 8. Плитка облицовочная.
9. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно
ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 10. Ограждающая конструкция балкона. 11. Профиль из оцинкованной жести.
12. Пена монтажная полиуретановая Ceresit. 13. Затирка для межплиточных швов Ceresit СЕ 40. 14. Плита теплоизоляционная из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В.
2.7 - 8 - 94). 15. Плита балконная. 16. Декоративная штукатурка Ceresit. 17. Грунтующая краска Ceresit
СТ 16, СТ 15. 18. Грунтовка Ceresit СТ 17. 19. Клеящая смесь для приклеивания теплоизоляционных
плит из минеральной ваты Ceresit СТ 190, СТ 190 Pro. 20. Стеклосетка армирующая (Ceresit CT 325 или
Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 21. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты (Ceresit CT 320 или другие плотностью не менее 160 кг/м3).
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Рис. 26. Устройство облицовки по системе теплоизоляции плиткой толщиной
до 10 мм и массой 16-20 кг/м².
1. Несущая стена. 2. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для приклейки теплоизоляционных плит и устройства гидрозащитного слоя. 5. Плита теплоизоляционная.
6. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 7. Эластичная затирка Ceresit СЕ 43. 8. Облицовочная плитка. 9. Клеящая
смесь Ceresit СМ 17.
Примечание: Выполнять облицовку по данной схеме рекомендуется не выше трёх этажей. Количество
дополнительных дюбелей, устанавливаемых по свежеуложенной стеклосетке - 4 шт/м². Облицовка по
системе теплоизоляции плиткой до 16 кг/м² выполняется вышеперечисленными материалами Ceresit
без дополнительных мероприятий .
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Рис. 27. Устройство облицовки по системе теплоизоляции плиткой толщиной
до 10 мм и массой 20-25 кг/м².
1. Несущая стена. 2. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для приклейки
теплоизоляционных плит и устройства гидрозащитного слоя. 5. Плита теплоизоляционная. 6. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным
документам). 7. Эластичная затирка Ceresit СЕ 43. 8. Облицовочная плитка. 9. Клеящая смесь Ceresit
СМ 17. 10. Слой материала Ceresit СТ 85, СТ 85 Pro толщиной 6 мм. 11. Металлическа сетка сварная
оцинкованная (ячейка 50х20 мм, прут Ø 1,8 мм).
Примечание: Выполнять облицовку по данной схеме рекомендуется не выше трёх этажей. Количество
дополнительных дюбелей для крепления металлической сетки - 8 шт/м².
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Рис. 28. Устройство рустов в системе тплоизоляции из пенополистирола.
1. Несущая стена. 2. Смесь для приклеивания пенополистирольных плит Ceresit CT 83, CT 83 Pro или
Ceresit CT 85, CT 85 Prо. 3. Теплоизоляционная плита из пенополистирола (Сeresit CT 315 или другие
типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7 - 8 - 94). 4. Клеевая смесь для устройства защитного слоя Ceresit
CT 85, CT 85 Prо, СТ 100 Impactum. 5. Дополнительная стеклосетка по участку руста. 6. Армирующая
стеклосетка защитного слоя. 7. Грунтующая краска Ceresit CT 16, СТ 16 Pro. По русту грунтующая
краска наносится в три слоя. 8. Декоративная штукатурка Ceresit. 9. Усиливающий перфорированный
уголок. 10. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным
документам).
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Существующий
деформационный шов

Рис. 29. Устройство углового деформационного шва в системе теплоизоляции по существующему шву
в ограждающей конструкции.
1. Несущая стена. 2. Жгут из вспененного полиэтилена (с обжимом не менее 30 %). 3. Клеевая смесь
для приклеивания пенополистирольных плит Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 Pro или Ceresit CT 85, Ceresit
CT 85 Pro, для минеральной ваты Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 4. Теплоизоляционная плита.
5. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют
нормативным документам). 6. Клеевая смесь для устройства защитного слоя Ceresit CT 85, Ceresit
CT 85 Pro, для минеральной ваты Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 7. Грунтующая краска Ceresit
CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 8. Декоративная штукатурка Ceresit. 9. Компенсатор. 10. Герметик Ceresit.
11. Пена полиуретановая Ceresit.
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Рис. 30. Устройство теплоизоляции на фасаде с газовой трубой.
1. Несущая стена. 2. Клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит Ceresit CT 83, Ceresit
CT 83 Pro или Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для минеральной ваты Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro.
3. Теплоизоляционная плита. 4. Армирующая стеклосетка (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 5. Клеевая смесь для устройства защитного
слоя Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для минеральной ваты Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 6. Грунтующая краска Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 7. Газовая труба. 8. Обмазочная гидроизоляция Ceresit
CR 66 c покраской Ceresit CT 44. 9. Опорный профиль с механическим креплением. 10. Декоративная
штукатурка Ceresit. 11. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют
нормативным документам).
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Рис. 31. Примыкание скрепленной системы теплоизоляции к участку фасада
с вентилируемой системой теплоизоляции.
1. Несущая стена. 2. Грунтовка Ceresit CT 17. 3. Клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных
плит Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 Pro или Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для минеральной ваты Ceresit
CT 190, Ceresit CT 190 Pro. 4. Теплоизоляционная плита. 5. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335,
или другие, которые соответствуют нормативным документам). 6. Клеевая смесь для устройства защитного слоя Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 Pro, для минеральной ваты Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 Pro.
7. Армирующая стеклосетка защитного слоя (Ceresit CT 325 или Ceresit CT 327, или другие, которые соответствуют нормативным документам). 8. Дополнительная стеклосетка по торцу теплоизоляционной
плиты в месте примыкания. 9. Грунтующая краска Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro. 10. Декоративная
штукатурка Ceresit. 11. Вставка из пенополистирола или вспененного полиетилена. 12. Герметик Ceresit
Akril. 13. Система теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой.
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Рис.32. Вариант ударостойкой системы теплоизоляции Ceresit Impactum.
Стойкость к удару не менее 40 Дж.
1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции CT 85 Pro. 3. Плита теплоизоляционная из пенополистирола Ceresit CT 315. 4. Высокоэластичная смесь для устройства защитного
слоя Ceresit CT 100 Impactum. 5. Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325. 6. Декоративная штукатурка эластомерная Ceresit СТ 79 Impactum. 7. Грунтовка Ceresit СТ 17. 8. Дюбель (Сeresit CT 330 или
Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
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Рис. 33. Вариант ударостойкой системы теплоизоляции Ceresit Impactum.
Стойкость к удару не менее 60 Дж.
1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции CT 85 Pro. 3. Плита теплоизоляционная из пенополистирола Ceresit CT 315. 4. Высокоэластичная смесь для устройства защитного
слоя Ceresit CT 100 Impactum. 5. Два слоя армирующей стеклосетки Ceresit CT 325. 6. Декоративная
штукатурка эластомерная Ceresit СТ 79 Impactum. 7. Грунтовка Ceresit СТ 17. 8. Дюбель (Сeresit CT 330
или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
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Рис. 34. Вариант ударостойкой системы теплоизоляции Ceresit Impactum.
Стойкость к удару не менее 100 Дж.
1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции CT 85 Pro. 3. Плита теплоизоляционная из пенополистирола Ceresit CT 315. 4. Высокоэластичная смесь для устройства защитного
слоя Ceresit CT 100 Impactum. 5. Армирующая стеклосетка «панцирная» Ceresit CT 327. 6. Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325. 7. Декоративная штукатурка эластомерная Ceresit СТ 79 Impactum.
8. Грунтовка Ceresit СТ 17. 9. Дюбель (Сeresit CT 330 или Сeresit CT 335, или другие, которые соответствуют нормативным документам).
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6. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Организация и технология
выполнения работ
6.1. Системы утепления разделяются на
типы и подтипы в зависимости от вида теп
лоизоляционного материала и декоративной
штукатурки. Однако последовательность выполнения работ и технология практически не
отличаются и включают следующий состав
работ:
• подготовка поверхностей наружных
ограждающих конструкций к выполнению работ по утеплению;
• прикрепление перфорированных цокольных профилей к нижней части здания по его периметру;
• огрунтовка поверхности наружных
ограждающих конструкций грунтовочным составом;
• приготовление клеевой растворной
смеси из сухой смеси и воды;
• нанесение клеевой растворной смеси
на поверхность плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ограждающих конструкций;
• заполнение уплотняющим материалом мест примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а также мест соединения плит утеплителя с
карнизной плитой;
• устройство деформационных швов в
термоизолирующем покрытии;*
• закрепление плит утеплителя на ограждающих конструкциях с помощью соединительных элементов (дюбелей, винтов с гайками и шайбами);
• приготовление клеевой растворной
смеси из сухой смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплителя;
• укрепление перфорированных уголков по торцам первого этажа, а также
по периметру оконных проемов здания
и приклеивание стеклосетки по всему
фасаду здания;
• огрунтование поверхности гидрозащитного раствора грунтовочным составом;

• приготовление декоративных штукатурных составов из сухой смеси и воды;
• оштукатуривание поверхности фасада;
• укрепление в нижних частях оконных
проемов металлических козырьков;
• устройство навесов с гидроизоляцией,
соединенных с кровлей;**
• окраска фасада здания красками или
гидрофобными составами.***
Примечание:
* данный вид работ выполняется только
при утеплении зданий и сооружений с наличием деформационных швов;
** данный вид работы выполняется только при утеплении зданий с плоской кровлей, а
также сооружений с лотковой кровлей;
*** данный вид работ выполняется в
том случае, когда проектом предусмотрена
дополнительная окраска или гидрофобизация декоративной полимерцементной штукатурки.
До начала работ по устройству скрепленной теплоизоляции следует выполнить:
• осмотр, освидетельствование строительного объекта и определение готовности его к выполнению работ по
устройству скрепленной теплоизоляции;
• разработку проекта производства работ;
• планировку и устройство строительной площадки возле утепляемого объ
екта;
• установку лесов (или навеску люлек) и
подъемников для поднятия на требуемую высоту материалов, изделий, инструментов и приспособлений;
• доставку на строительную площадку
и складирование материалов, изделий,
инструментов и приспособлений;
• подготовку строительного объекта к
выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции.
6.2. Осмотр и обследование строительного объекта.
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При осмотре и обследовании строительного объекта устанавливают готовность его
к выполнению работ по устройству скреп
ленной теплоизоляции.
На строящемся объекте до начала работ
должны быть выполнены работы:
• общестроительные и монтажные;
• устройство кровли и гидроизоляции;
• заделка и герметизация швов между
блоками или панелями на фасаде здания;
• заделка мест сопряжения оконных,
дверных и балконных блоков с элементами ограждений;
• прокладка всех коммуникаций и заделка всех коммуникационных каналов;
• остекление окон и балконных дверей
или установка стеклопакетов.
На ремонтируемом или реконструируемом объекте работы по устройству скрепленной теплоизоляции следует начинать после:
• ремонта или замены поврежденных и
разрушенных элементов зданий, сетей
водопровода, канализации, отопления,
электроснабжения и связи;
• опробования отремонтированных сетей водопровода, канализации, отоп
ления, электроснабжения и связи.
В процессе осмотра и освидетельствования определяют состояние ограждающих
конструкций объекта, а именно:
• наличие повреждений в цоколе, в местах соединения цоколя и стен, в наружных ограждающих конструкциях,
в местах примыкания оконных и дверных блоков, ограждений балконов и
лоджий (проверяется визуально с применением измерительных инструментов: линейки, штангенциркуля, рулетки, угольника, уровня);
• наличие и размеры отклонений от вертикали наружных ограждающих конструкций (проверяется при помощи
отвеса и уровня);
• состояние кровли, гидрозащитных и
отделочных покрытий на наружной
стороне ограждающих конструкций (в
том случае, когда на этой поверхности
имеется слой гидрозащитного или от160

делочного материала);
• наличие, характер и площади загрязнения на поверхности ограждающихся
конструкций;
• прочность материала ограждающих
конструкций;
• прочность сцепления отделочного слоя
с поверхностью ограждающих конструкций (проверяется в том случае,
когда на поверхности конструкции меняется отделочный слой);
• штукатурку и облицовку проверяют
простукиванием по всей поверхности
(по «глухому» звуку); «дышащее» тонкослойное покрытие проверяют либо методом решетчатых надрезов (отдельные кусочки покрытия не должны отпадать), либо путем приклеивания полоски клеящей ленты к поверхности покрытия (на оторванной ленте
не должны оставаться кусочки покрытия);
• наличие на поверхности ограждающих конструкций мха, поросли, грибов
и т. п. проверяют визуально.
По результатам осмотра и освидетельствования составляют акт по подготовке объекта
к устройству скрепленной теплоизоляции.
Полученные результаты используют при
разработке проекта производства работ.
6.3. Подготовка основания.

Отделочный слой, потерявший сцепление
с поверхностью конструкции при подготовке
к выполнению работ по устройству скреплённой теплоизоляции удаляют при помощи
дробеструйных аппаратов, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до

Т а б л и ц а 1 4 . Методы и средства очистки поверхности
Характер загрязнения
1
1. Высолы

2. Копоть

3. Грязь и пыль
4. Следы очищающих
составов
5. Ржавчина
6. Избыточная
влажность поверхности
после её очистки
7. Плесень, грибок, мхи
и т. п.

Способ очистки
2

Ceresit CL 55 или
раствор соляной кислоты концентрацией до 6 % с последующей
обработкой 4 %-ным раствором соды (Na2CO3 или NaOH); затем
промывка водой
а) Обработка поверхности скребками (при небольших объёмах
работ).
б) Промывка растворителем (уайт-спиритом, нефрасами)
а) Обдувание сжатым воздухом.
б) Пескоструйная обработка.
в) Промывка раствором соды (Na2CO3).
г) Промывка водой с введением ПАВ
а) Механическая обработка (удаление с поверхности глины).
б) Промывка водой.
в) Обдувание сжатым воздухом
Ceresit CL 55
а) Естественная сушка при температуре + 20+50С.
б) Обдув тёплым воздухом из калорифера
а) Обрабатываются грунтовкой с антимикробной добавкой Ceresit CT 99

30 МПа. При небольших объёмах работ для
этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щётки.
Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками, ручными сверлильными машинами. При небольших объ
ёмах
работ используют бучарды, зубила, стальные
щётки.
Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.
Выступающий из швов каменной кладки
раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, обеспечив при этом ровную, без
выступов поверхность.
По откосам дверных и оконных проёмов
ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки при помощи скарпеля,
зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями
Ceresit CT 29, предварительно огрунтовав составом Ceresit CT 17.

Покрытия из красок, имеющие низкую паропроницаемость и слабое сцепление с основанием, удаляют обработкой пескоструйными аппаратами, дробеструйными аппаратами, термическим обжигом или химической
промывкой.
От высолов, ржавчины, жиров и плесени
поверхности очищают методами и средствами, указанными в табл. 14.
6.4. Грунтование влагопоглощающих ос
нований.
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Большие трещины, выбоины грунтуют
составом Ceresit CT 17, выдерживают в течение четырех часов до полного высыхания грунтовки, затем заполняют растворной
смесью Ceresit CT 29. Трещины подмазывают шпателем вручную вначале движением
шпателя поперёк трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции).
Трещины шириной до 2 мм, а также мелкие царапины растворной смесью не заполняются. Неплотные основания также обрабатываются грунтовкой Ceresit CT 17. Это
предупредит слишком быстрое высыхание
раствора, прикрепляющего термоизоляционные плиты, и позволит достичь его полной прочности.
Неровности основания до 10 мм не исправляют, выступы и неровности стен размерами более 10 мм грунтуют составом Ceresit
CT 17 и выравнивают растворной смесью
Ceresit CT 29.
В том случае, когда слой растворной смеси получается слишком толстый, выступы и
неровности выравнивают кусочками утеп
лителя, которые приклеивают на поверхность
стены при помощи растворной смеси Ceresit
CT 85 или Ceresit CT 190.
Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, поросль, очищают щётками, обрабатывают препаратом Ceresit CT 99 и высушивают.
В том случае, когда наружные стеновые
конструкции подвергались ремонту или их
поверхности обрабатывались специальными составами, работы по устройству скреп
лённой теплоизоляции начинают не ранее
чем через три дня после окончания работ по
подготовке поверхности.
6.5. Закрепление цокольных профилей.
Профили применяют с шириной полки,
соответствующей толщине плит применяемого утеплителя (толщина плит утеплителя указывается в проекте производства работ на основе теплотехнических расчётов).
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Перед креплением полочки профилей обрезают пилой-ножовкой под углом 45 (полочка, которая будет располагаться перпендикулярно к стене) и 90 (полочка, которая будет
располагаться параллельно стене).
Профили крепят к цоколю здания по его
периметру на 300–400 мм ниже перекрытия
подземного этажа (подвала) в случае, когда
подвал не отапливается, при помощи дюбелей диаметром 6 мм, которые располагаются на расстоянии 0,35 м один от другого, с использованием шайб. Если подвальное помещение отапливается, необходимо выполнить
теплоизоляцию всей стены с последующей ее
гидроизоляцией.
6.6. Приготовление растворной смеси для
закрепления теплоизоляционных плит.

Растворные смеси Ceresit СТ 190 Pro,
Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 85 Pro, Ceresit СТ 190,
Ceresit CT 180 Pro приготавливают непосредственно на участке строительной площадки,
оборудованном водоподающими устройствами, мерником для воды и весами.
Для приготовления растворных смесей
используют растворосмесители или низко

20

Клеевую растворную смесь наносят на пенополистирольные плиты утеплителя одним
из следующих способов:

20

100

20

20

полосной – поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на
расстоянии 20 мм от края по всему периметру
плиты, а затем по средине, полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при на20
клеивании плит не образовывались воздуш20
ные пробки;
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20
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5

100

20

10 - 15
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5
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10

оборотную дрель с рамной насадкой и пластмассовую емкость.
Соотношение сухой смеси и воды составляет по массе:
• для Ceresit CT 180 Pro - 1:0,21...0,22
• для Ceresit СТ 85 – 1:0,27;
Ceresit СТ 85 Pro – 1:0,24...0,27;
Ceresit СТ 83 – 1:0,24;
Ceresit СТ 85 Pro – 1:0,21...0,22
• для Ceresit СТ 190 – 1:0,29;
Ceresit СТ 190 Pro – 1:0,26...0,29.
В смеситель или в пластмассовую емкость
заливают расчетное количество воды и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно
перемешивая приготавливаемую растворную
смесь до получения однородной массы. Затем
перемешивающий орган отключают и растворную смесь выдерживают в течение 5 мин.
в покое. По истечении 5 мин. включают перемешивающий орган, растворную смесь перемешивают еще в течение 2 мин.
Растворную смесь Ceresit СТ 85 следует использовать в течение 2 ч, Ceresit СТ 85 Pro – 3 ч,
растворную смесь Ceresit СТ 190 следует использовать в течение 1,5 ч., Ceresit СТ 190 Pro
– 2 ч.
В случае загустевания растворную смесь
следует перемешать, используя низкооборотную дрель. Для разжижения готовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное количество воды.
К месту производства работ растворные
смеси в таре (полимерные ведра, бачки) подают подъемником или лебедкой с блоками,
укрепленными на заданной высоте, а также
подноской вручную.
6.7. Нанесение клеевой растворной смеси
на изоляционные плиты.

20
20

основания. Время, прошедшее с момента нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты, до приклеивания плиты к основанию, не должно превышать 20 мин.
6.8. Приклеивание изоляционных плит.

10

-1

5

20

маячковый – поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная
смесь нано100
сится на поверхность плиты в виде полос на
расстоянии 20 мм от края по всему периметру
плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по середине плиты в виде маячков из расчёта 5 – 8 штук диаметром около 100 мм высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х201,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы;

10 - 15

сплошной – поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм.
Клеевую растворную смесь наносят на минераловатные плиты только сплошным способом.
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное
положение и прижать. Усилие при прижатии
должно быть таким, чтобы как минимум на
40 % растворная смесь распределилась между основанием и плитой. Плиты необходимо
приклеивать вплотную одна к другой, в одной
плоскости, не допуская совпадения вертика
льных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству
защитного слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклейки плит.
Количество клеевой растворной смеси в
каждом отдельном случае подбирается так,
чтобы после прижатия плиты к основанию
клеевая растворная смесь покрывала как минимум 60 % поверхности.
Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты ее следует наклеить на огрунтованную поверхность
164

Плиты утеплителя укрепляют на конструкции снизу вверх, устанавливая первый
ряд плит на перфорированные цокольные
профили, укрепленные с соблюдением правил привязки швов: смещение швов по горизонтали; зубчатая перевязка на углах здания;

обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами.
Для обеспечения плотного прилегания
плиты к основанию, ее необходимо вначале
приложить к поверхности стены на расстоянии 2–3 см от проектного положения, а затем
прижать с помощью деревянного полутерка
со смещением в проектное положение, ударяя полутерком до тех пор, пока ее плоскость
сравнится с уровнем соседних плит.
Ширина шва между плитами не должна
превышать 2 мм. В том случае, когда шов получился шире, его следует заполнить полоской, вырезанной из плиты утеплителя.
При приклеивании плит утеплителя к
поверхности наружных ограждающих конструкций не допускается попадание клеевой
растворной смеси в шов между ними.
Расстояние между теплоизоляционными
плитами в месте устройства деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм.
Сразу после приклеивания плиту нельзя
двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с
основанием.
Если плита хорошо не приклеилась, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть тыльную сторону плиты
свежей порцией растворной клеевой смеси и
приклеить ее снова к стене.
В том случае, когда на стыках смежных
плит имеются неровности, их следует удалить при помощи деревянной терки, рабочая поверхность которой обернута наждачной бумагой. Отклонения в приклеенном
слое утеплителя по толщине не должны превышать 3 мм.
После укрепления плит утеплителя деформационные швы между ними размерами
10–12мм заполняют пенополиэтиленовыми
жгутами круглого сечения. Жгуты подбирают такого диаметра, чтобы после установки в
шов они были обжаты на 30 % и приобретали
бы по сечению форму овала.
6.9. Контроль отклонения от вертикали
теплоизоляционных плит.
Вертикаль поверхности приклеенных
плит нужно проверять с помощью длинного
уровня (ватерпаса).

6.10. Шлифование поверхности теплоизоляционных плит.

После схватывания (затвердевания) клеевой смеси, с помощью которой закрепляются плиты (примерно через 2 – 3 дня), можно
приступить к шлифованию их поверхности
теркой (полутеркой), обмотанной грубой наждачной бумагой. Таким образом убираются
перепады у краев плит.
6.11. Дополнительное механическое креп
ление плит утеплителя.
Закреплять плиты утеплителя дюбелями
следует не ранее чем через 3 суток после при165

клеивания их к поверхности наружных стеновых конструкций.

Работы по закреплению плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям
дюбелями выполняют в такой последовательности:

разметка отверстий под первый ряд дюбелей по схеме;
бурение отверстий под дюбели;
очистка отверстий от пыли, образующейся при бурении;
установка дюбелей в отверстия с помощью специальной насадки;
ввинчивание крепежного стержня или забивка распорного элемента (штифта).

Отверстия сверлят электродрелью или
перфоратором.
Минимальная глубина отверстий, вы
сверливаемых в конструкциях, должна быть:
• в стенах из бетона и полнотелого кирпича – 50 мм;
• в стенах из лёгких бетонов и пустотелого
кирпича - 90 мм;
• в стенах из пено- и газобетона - 110 мм.
При выборе способа сверления следует
руководствоваться данными табл.15.
Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая кольцо диска дюбеля к поверхности утеплителя и, в зависимости от направляющего
штифта, вбивают молотком или вкручивают
стержень (штифт) до упора. При этом дюбель
не должен выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм.
6.12. Устройство армированного гидрозащитного слоя.
Для защиты пенополистирольных плит
используются растворные смеси Ceresit
CT 85, Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 87, Ceresit

Т а б л и ц а 1 5 . Методы контроля
Технические требования
Способ сверления отверстий в
зависимости от материала наружной
стеновой конструкции:
бетон – ударно-вращательный;
кирпич – ударно-вращательный;
пустотные блоки – вращательный
Отклонения диаметра отверстия от
проектного значения
Отклонения вертикальности
сверления отверстия относительно
поверхности наружной стеновой
конструкции
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Предельные
отклонения

Метод контроля

-

Визуально

+5 %

Измерительный: не менее трех
измерений на каждые 100 м2
поверхности

+2 %

Измерительный: не менее трех
измерений на каждые 100 м2
поверхности

CT 87, CT 100 Impactum.Содержимое упаковки следует всыпать в отмеренное количество
чистой воды и тщательно размешать дрелью с
мешалкой. Для минераловатных плит (обязательно очищенных от отделившихся волокон
ваты и по необходимости обработаных грунтовкой Ceresit CT 17) защитным слоем являются растворные смеси Ceresit CT 190, Ceresit
CT 190 Pro, Ceresit CT 87.

6.13. Дополнительное укрепление защитного слоя в углах оконных и дверных проемов.

Все углы проемов должны быть укреплены дополнительным защитным слоем армированной сетки с размерами, не меньшими
35 х 20 см. Это предупреждает возникновение косых трещин, образовывающихся, как
правило, от начала угла проема.
6.14. Усиление углов металлическими профилями

Углы здания и откосы оконных и дверных
проемов следует усилить перфорированными уголками из алюминиевого листа, которые
вклеиваются с помощью растворной смеси
Ceresit CT 85 (по минераловатным плитам –
с помощью растворной смеси Ceresit CT 190).
Наиболее эффективным является использо-

вание уголков, оклеенных в заводских условиях полоской сетки.
6.15. Дополнительное укрепление защитного слоя на стенах первого этажа.

На стенах первого этажа минимум на высоту 2 м над уровнем земли следует продуб
лировать защитный слой дополнительным
слоем сетки. Это предохранит термоизоляционные плиты от случайных механических повреждений.
6.16. Устройство основного защитного
слоя.

После высыхания дополнительных укреп
ленных слоев можно приступить к устройству основного защитного со сплошным армирование стеклосеткой слоя. Первой операцией (аналогично как при выполнении дополнительных укреплений) является равномерное нанесение растворной смеси толщиной
около 2 мм. Раствор наносится стальной теркой (полутеркой) сверху вниз, вертикальной
полосой шириной примерно 1,1 м.
6.17. Укладка армирующей стеклосетки.
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Во второй операции отрезанная ранее сетка прикладывается к свежему раствору и втапливается с помощью стальной терки (полутерки). При этом необходимо обеспечить перекрытия соседних полос сетки на 5 – 10 см.
Как в случае применения системы Ceresit
ППС, так и в случае системы Ceresit MВ, следует использовать сетку из стекловолокна со
специальной пропиткой, устойчивой к щелочам и имеющую сертификат соответствия, допускающий ее использование для таких целей. Полоска сетки шириной 5 см должна выдержать нагрузку 1,5 кН, удлиняясь при этом
не более чем на 5 %. Такая же полоска, выдержанная в течение 28 дней в 5 %-ном растворе NaОН, должна выдерживать нагрузку 0,75
кН, удлиняясь при этом не менее чем на 3,5 %.
При втапливании сетки следует избегать
чрезмерного натяжения и углубления до плиты утеплителя, сетка должна быть между двумя слоями смеси СТ 85 или СТ 190.
6.18. Нанесение второго слоя по армирующей сетке.

В очередной операции на свежевклеенную
сетку накладывается 2 слой растворной смеси
толщиной около 2 мм, так, чтобы сетка перестала быть заметной. Поверхность этого слоя
нужно как можно лучше разровнять стальной теркой.
6.19. Формирование углов.
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Углы оконных и дверных проемов, а также углы дома лучше всего формировать угловой теркой.
6.20. Устранение мелких неровностей.

На следующий день защитный слой, армированный сеткой, еще не слишком прочен. В
этот момент можно убрать следы от терки с
помощью наждачной бумаги и, если есть необходимость, заделать мелкие углубления.
6.21. Нанесение декоративных штукатурных составов.
6.21.1. Грунтование под тонкослойные
штукатурки.

К грунтованию можно приступать после
окончательного высыхания защитного слоя,
армированного сеткой (примерно через 3 суток). Грунтующую краску Ceresit СТ 16 или
Ceresit СТ 16 Pro следует наносить кистью,
равномерно за один проход. Продолжительность высыхания краски составляет примерно
4 часа. Огрунтованная поверхность упрощает процесс нанесения декоративных штука-

турок и увеличивает их адгезию к защитному
слою. Для штукатурок более интенсивных оттенков следует применять краски СТ 16 цвета,
близкого к цвету штукатурки. Под силикатные
штукатурки Ceresit CT 72, Ceresit CT 73 применяется грунтовка Ceresit CT 15 с такими же технологическими параметрами.
6.21.2. Приготовление полимерцементных
штукатурок.
Штукатурки, выпускаемые в виде порошка, следует приготавливать на строительной
площадке непосредственно перед применением. В отмеренное количество чистой холодной воды всыпать содержимое упаковки и тщательно размешать с помощью дрели
с мешалкой. Полимерцементные штукатурки можно использовать как в системе Ceresit
ППС, так и в системе Ceresit MВ.

Количество воды затворения:
• СТ 35 – 1:0,2–0,22;
• СТ 36 – 1:0,2–0,23;
• СТ 137 – 1:0,2–0,22 (зегно 1,5);
(зерно 2,5).
6.21.3. Приготовление акриловых, силикатных и силиконовых штукатурок.

ственно перед применением их необходимо
перемешать.
6.21.4. Нанесение тонкослойной штукатурки.

Тонкослойная штукатурка равномерно
наносится на основание, на толщину зерна, с
помощью стальной терки (полутерки), которую держат под углом. Ее поверхность следует разгладить и разровнять теркой (полутеркой), собирая излишки материала.
6.21.5. Затирание теркой тонкослойной
штукатурки.

Если нанесенная на основание штука
турка уже не прилипает к инструменту, то
тогда горизонтально удерживаемой пластиковой теркой следует придать ей фактуру.
Для штукатурок с фактурой типа «короед», в
зависимости от направления движений терки, можно получить вертикальные, горизонтальные или круговые линии, определяемые
содержащимся в материале зерном. Штукатурки с фактурой «под гальку» приобретают
вид густо уложенных зерен-камешков.

Акриловые штукатурки рекомендуется использовать в системе утеплений Ceresit
ППС. Силикатные и силиконовые – в системах ППС и МВ. Они выпускаются в виде масс, готовых к применению. Непосред169

Фактуру структурной штукатурке Cere
sit СТ 36 можно придать с помощью губчатого валика, терки (полутерки), лопатки, кисти
или других инструментов. Возможностей достижения разных пластических эффектов –
бесконечное множество. Их повторяемость
зависит от умения и фантазии исполнителя.
6.21.6. Соединение штукатурок разных
цветов.

Вдоль определенной линии следует приклеить самоклеящуюся ленту, нанести штукатурку, придать ей фактуру, а затем сорвать
ленту с остатками материала. После затвердевания штукатурки нужно защитить полученную кромку лентой и аналогично нанести
штукатурку другого цвета.
6.21.7. Покраска минеральных штукатурок.

При необходимости высохшие минераль
ные штукатурки можно окрасить силикатной
краской Ceresit СТ 54 и силиконовой Ceresit
СТ 48. Краску следует наносить кистью за два
слоя. Для первого слоя СТ 54 можно разбавлять водой.
6.21.8. Нанесение мозаичной штукатурки.
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Цокольные части здания, подвергающи
еся загрязнению и частому забрызгиванию
водой наиболее целесообразно отделать мозаичной штукатуркой. На основание, загрунтованное краской Ceresit СТ 16, наносится
штукатурка Ceresit СТ 77, а затем разглаживается металлической теркой.
6.22. Дополнительные рекомендации.
Работы по утеплению следует выполнять
в сухих условиях и при относительной влажности воздуха не више 80 %. Не следует выполнять работы на поверхностях, которые
подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей, уже нанесенные слои следует
защищать от дождя, сильного ветра и прямых
солнечных лучей с помощью густой сетки, натянутой на строительные леса.
Температура воздуха и основания должна
составлять от +5 до +30 °С. Исключение здесь
составляет использование цветных полимерцементных штукатурок (минимальная температура +9 °С).
Расстояние между поверхностью теплоизоляционных плит и конструкцией лесов не
должно затруднять формирование фактуры
штукатурки и должно составлять 20–30 см.
При применении подвесных «люлек» необходимо быть очень осторожным из-за возможности механического повреждения теплоизоляции.
Если пенополистирол в течение более чем
2 недель оставался на фасаде не защищенным, то следует оценить его качество. Плиты пожелтевшие и с пылящей поверхностью
в обязательном порядке должны быть перешлифованы наждачной бумагой.
В случае проведения работ по утеплению
в условиях теплой зимы нужно безусловно
использовать занавеси на лесах. Если в течение 3 дней прогнозируется падение температуры ниже –5 °С, то следует прекратить вы-

полнение работ.
Используемые для защиты парапетов,
откосов, тяг и т. п. металлические листы
должны выступать минимум на 40 мм за
наружную поверхность штукатурки и эффективно защищать ее от замокания дождевой воды.
При применении полимерцементных штукатурок на одной плоскости следует работать
непрерывно, использовать воду из одного источника и сохранять одинаковое ее дозирование.
Ввиду содержания в рецептурах минеральных наполнителей, которые могут обуславливать незначительные отличия во внеш
нем виде штукатурок, на одной плоскости
следует использовать материал с одной партии, указанный на каждой упаковке.
Свежеуложенная штукатурка должна предохраняться от дождя (занавеси на лесах) минимум 1 день, а цветные полимерцементные
штукатурки – минимум 3 дня. Это при температуре +20 °С и относительной влажности
воздуха 60 %. В менее благоприятных условиях следует учитывать более медленное затвердевание штукатурок.
При выборе цветового оттенка рекомендуется руководствоваться следующими основными правилами:
• чем сложнее фасад, тем менее яркими и
насыщенными должны быть цветовые
оттенки;
• фасад должен быть расчленен цветовыми оттенками в соответствии с
площадями отдельных участков; для
поверхностей больших размеров рекомендуется использовать пастельные,
неяркие тона; небольшие площади допускается окрашивать в яркие, насыщенные тона;
• цветовой тон оказывает влияние на
восприятие оптической глубины (поверхность, окрашенная темным цветом, создает впечатление удаленности
фасада);
• чем темнее пространство, окружающее
здание, тем светлее должны быть большие участки фасада;
• чередование цветов повышает чувство

напряжения.
Кроме того необходимо учитывать такие
факторы:
• грубые структуры поверхности, окрашенные в светлые тона, воспринимаются как более темные;
• цветовые оттенки на фасаде иначе вос
принимаются в тени, чем при солнечном освещении;
• поверхности больших размеров способствуют более темному восприятию
светлых тонов (цветовой оттенок, выбранный на маленьком образце, соз
дает впечатление более темного на
участках больших размеров).
6.23. Особенности применения полиуретанового клея Ceresit CT 84.
Для крепления плит из формованного
и экструдированного пенополистирола при
устройстве систем наружной теплоизоляции
фасадов, а также для крепления декоративных элементов из пенополистирола по системе теплоизоляции может также применяться однокомпонентный полиуретановый клей
Ceresit CT 84.
Ceresit CT 84 позволяет значительно сократить сроки выполнения работ по утеплению фасадов, за счет отсутствия технологических перерывов (работы по креплению, дюбелированию и созданию защитного слоя выполняются в течение одного дня).
Для устройства на поверхности пенополистирольных плит защитного слоя, армированного стеклосеткой, следует применять смесь Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 85 Pro,
Ceresit СТ 87, Ceresit СТ 100 Impactum.
При устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов с минераловатным утеплителем для крепления минераловатных
плит и изготовления на них армированного защитного слоя следует применять смесь
Ceresit СТ 190, Ceresit СТ 190 Pro.
Подготовка основания, по которому будут
выполняться работы с применением Ceresit
CT 84, выполняется в соответствии с пунктами 6.3. и 6.4. данного раздела пособия.
Для оценки несущей способности подготовленного основания и прочности адгезионного контакта клея Ceresit СТ 84 необхо171

димо с помощью клея приклеить в нескольких местах стены кубики пенополистирола
размером 10х10х10 см и через 2–4 часа оторвать их вручную. Несущая способность подготовленного основания и прочность адгезионного контакта клея считаются достаточными, если отрыв пенополистирола происходит
когезионно, т. е. наблюдается разрыв по слою
пенополистирола.
Перед применением Ceresit CT 84 необходимо в течение 30 секунд сильно потрясти баллон для равномерного перемешивания компонентов. Затем нужно с клапана
баллона снять защитный колпачок и, установив баллон на ровную поверхность клапаном
вверх, аккуратно совместить клапан баллона
с посадочным местом монтажного пистолета
и, надавливая одной рукой на монтажный пистолет сверху – вниз, второй рукой, вращая
баллон против часовой стрелки, завинтить
до упора клапан баллона в посадочное место
монтажного пистолета.
Клей Ceresit CT 84 следует наносить при
помощи монтажного пистолета, держа его таким образом, чтобы баллон находился сверху,
и сохраняя расстояние между распылителем
и плитой, достаточное для правильного нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты, отступая от края примерно 2 см и одной
полосой через центр плиты, параллельно ее
длинным сторонам. Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой
силой прижать ее с помощью длинной рейки.
Ровность поверхности пенополистирольных
плит можно корректировать в течение 20 мин
с момента их приклеивания также с помощью
длинной рейки.

Через два часа после крепления плиты из
172

пенополистирола можно шлифовать, дюбелировать в основание и наносить на их поверхности армированный стеклосеткой защитный слой, используя смеси Сeresit CT 85,
Сeresit CT 85 Pro, Сeresit CT 87 или
Сeresit CT 100 Impactum.
После снятия распылителя с баллона необходимо очистить его при помощи специального растворителя Ceresit PU Cleaner или
ацетона.
Время отверждения полиуретанового клея
Ceresit CT 84 составляет не менее 2 часов при
температуре +20°C, 3–5 часов при температуре
0°C, 5–7 часов при температуре –5°C, 7–10 часов при температуре –10°C. Температура применения: от –10°C до +40°C. Расход клея составляет 1 баллон на 6 м² фасада.
6.24. Организация работ при устройстве
системы теплоизоляции «Ceresit» при отрицательных температурах.
До начала работ по устройству системы
теплоизоляции необходимо:
• разбить здание на захваты с учетом
возможностей калориферов и количества рабочих, занятых в технологическом процессе;
• закрыть рабочую зону, определенную
захваткой, армированной полипропиленовой пленкой (определить методы
крепления пленки);
• установить калориферы;
• установить термометры для контроля
температуры в рабочей зоне на каждом
этаже;
• определить рабочее место для складирования материалов и приготовления
рабочих составов материалов;
• подвести источники энергии для обеспечения работы калориферов и подогрева воды, необходимой для затворения сухой смеси (температура
воды от +18°С до +21°С).
С учетом возможной марки и мощности
калориферов (1 шт.) рекомендуется захватка
со следующими параметрами: шириной 6 м
и высотой 5 этажей.
Схема размещения оборудования приведена на рис. 35.
Крепление отсекающей части пленки по го-

Рис. 35.
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Узлы крепления пленки к стене и лесам приведены на рис. 36, 37, 38.

Рис. 36. Крепление пленки к наружной стене здания
1. Наружная стена. 2. Тканая полипропиленовая пленка. 3. Деревянная рейка 50 х 20 х длина не
регламентируется. 4. Дюбель d=6 L=70 мм с шагом крепления не более 300 мм.

Рис. 37. Вариант 1. Крепление полипропиленовой пленки к деревянному настилу
рабочих площадок (на каждом этаже)
1. Деревянная рейка 20 х 20 х длина не менее 1500 мм. 2. Саморез длиной 50 х 60 мм. 3. Тканая
полипропиленовая пленка.

Рис. 38. Вариант 2.
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Рис. 39. Узлы соединения полотен пленки с помощью скрепкосшивателя (частота
расположения скрепок не более 100 мм).
1. Тканая полипропиленовая пленка. 2. Скрепка.
ризонтали осуществляется аналогично рис. 36,
отсечка рабочей зоны должна размещаться над
оконными и дверными проемами или под ними.
6.24.1. Технология выполнения работ
при минусовых температурах.
Перед началом монтажа системы необходимо убедиться, что поверхность стены прогрета до температуры не ниже +30°С. Для
этого необходимо включить калорифер и
прогревать рабочую зону в течение 1 суток.
Приготовление рабочих составов осуществляется в прогреваемой рабочей зоне.
Для этих целей используется подогретая вода
до температуры от +18°С до +21°С.
Нанесение клея Ceresit CT 85 на утеплитель производится в прогреваемой зоне,
в этой зоне должны складироваться и необходимые материалы в количестве из расчета на
одну смену.
Для организации оптимальной работы по
утеплению, в первую очередь, с учетом минимализации технологических перерывов работы должно выполнять звено из 3 человек
(площадь утепления 90–100 м2):
1 – приготовление рабочих составов, складирование материалов, подогрев воды, подача рабочих составов к месту использования,
участие в закреплении плит утеплителя с помощью дюбелей;
2 и 3 – выполнение работ по монтажу
системы.
Механическое закрепление плит утеплителя осуществляется через 3 суток, предварительно проверив сцепление (адгезию) утеплителя к материалу ограждающей конструкции.
Для проверки сцепления
утеплителя
с ограждающей конструкцией используется

адгезиометр, а саму процедуру проверки осуществляют специалисты лаборатории «Хенкель Баутехник (Украина)».
После закрепления плит утеплителя наносится защитный слой из Ceresit CT 85 армированный стеклосеткой, по которому, в свою
очередь, спустя 3 суток (после проверки лабораторией влажности защитного слоя с помощью СМ-лаборатории) наносится грунтовка
Ceresit CT 16.
Поверхность, обработанная Ceresit CT 16,
готова для нанесения декоративных покрытий через 8 часов (степень высыхания грунтовки проверяет лаборатория с помощью
липкой ленты).
Декоративный штукатурный слой необходимо выдержать при положительной температуре не менее 3 суток. После определения влажности и получения положительного результата осуществляется демонтаж искусственного
обеспечения возможности выполнения работ
при отрицательной температуре.
***
Многолетний опыт показывает, что наиболее часто совершаемыми ошибками при
выполнении работ по утеплению являются
следующие:
Отсутствие в проектной документации
детальной проработки нетиповых узлов,
но достаточно часто встречающихся на фасаде здания, конструктивных решений гидрозащиты парапетов, цоколей, выступающих элементов, откосов подоконников и др.,
определения видов и количества механических крепежных элементов, приходящихся
на 1 м2. Это предоставляет свободу испол175

нителю и не повышает его ответственности.
Недостаточно подробно разработанная документация бывает причиной значительно
больших расходов материалов, чем планировалось.
При принятии решения исполнители не
уделяют внимания оценке состояния и геометрии стен: неровностям и отклонению от
вертикали. Система утепления позволяет
«выпрямлять» конструкцию зданий, наиболее характерно это для домов, построенных
по технологии крупнопанельного строительства. Для выполнения этих мероприятий необходимы сопутствующие затраты, связанные с нанесением выравнивающих штукатурок, с повышенным расходом клеящего раствора, с неодинаковой толщиной слоя утеплителя.
Бывает и так, что при утеплении стен фасада используются материалы разных производителей. Такой несистемный подход чреват серьезными последствиями. Взаимодействие материалов из разных систем требует
дополнительных испытаний и проверок.
Перед наклейкой термоизоляционных
плит не всегда тщательно очищают основание (удаление пыли, грязи, мха, водорослей и
т. д.) или не обрабатывают сильно впитывающие основания грунтовкой.
При приклеивании термоизоляционных
плит ошибкой является нанесение растворной смеси только в форме «лепешек». Вопервых, уменьшается адгезия, во-вторых,
приклеенные края плит прогибаются, что затрудняет правильное выполнение последующих этапов работ. Наиболее надежным способом является сплошное приклеивание термоизоляционных плит.
Приклеивание термоизоляционных плит
без перевязки (особенно на углах дома) и отсутствие достаточной толщины армирующего слоя являются причинами трещин наружных покрытий.
Пренебрежение шлифованием уступов
пенополистирольных плит наждачной бумагой, а также заполнение стыков между плитами растворной смесью впоследствии приводит к проявлению на поверхности теней при
боковом освещении стены или пятен на отде176

лочном покрытии.
Неправильное закрепление плит механическими соединительными элементами, чрезмерное углубление «головки» соединительного элемента вызывает уплотнение структуры термоизоляционных плит. В то же время,
слишком мелкая посадка приведет к тому, что
соединительный элемент не будет удерживать плиты надлежащим образом, а возникшая выпуклость останется заметной и ослабит армированный слой.
Отсутствие заполнения акриловыми герметиками щелей у оконных и дверных проемов, а также на стыках оцинковки, защищающей парапеты, тяги, оконные и дверные откосы и др., что в последствии приведет к проникновению воды под термоизоляционные
плиты.
Ненаклеивание дополнительных косых
полосок из сетки в наружных углах проемов
является причиной возникновения там трещин. Отсутствие дополнительного слоя сетки
на высоте до 2 м от уровня пола увеличивает вероятность случайных механических повреждений.
Слишком малая толщина армирующей
сетки или, что хуже, раскладывание сетки
«всухую» по утеплителю и только затем шпаклевание поверхности ослабеляет защиту теплоизоляционного материала и уменьшает
ударную прочность системы.
Недостаточное количество специалистовштукатуров на одном объекте при нанесении декоративного слоя (полимерцементные штукатурки). Работа должна быть организована таким образом, чтобы не было
перерывов одновременно на минимум 2-х
или 3-х уровнях лесов (подмостей). Только в таком случае места стыковки штукатурки на наружной поверхности не будут видны. Перед началом штукатурных работ следует определить места, в которых будут стыковаться слои штукатурки, например, стыковка на линиях прохождения водосточных
труб, углах и др., в этом случае стык будет не
так заметен.
Отсутствие защитных занавесей на лесах
сопряжено с риском размывания свежей штукатурки дождем или появления высолов. За-

навеси нужны и при высокой температуре
воздуха, поскольку они предохраняют от пересыхания тонкослойные покрытия, они защищают свежие штукатурки от ветра и пыли.
7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА РАБОТ
Контроль качества работ по утеплению
домов выполняется согласно ДСТУ Б В.2.636:2008 и ДБН В.2.6-22:2001.
7.1. Работы по утеплению зданий скрепленной теплоизоляцией необходимо выполнять в соответствии с конструктивными
решениями, предусмотренным проектом и
настоящим пособием.
7.2. Для выполнения работ по утеплению
зданий можно принимать только те материалы, которые предусмотрены проектом.
7.3. Эффективность смонтированной системы утепления должна определяться отсутствием «мостиков холода».
7.4. Места соединения теплоизоляции с
оконными и дверными блоками, а так же места соединения с утеплителем кровли и кровельным покрытием должны быть тщательно
уплотнены герметизирующими смесями и не
создавать «мостиков холода».
7.5. После окончания работы в процессе эксплуатации здания с утепленными наружными
стеновыми конструкциями не допускается отслоение системы уплотнения, а также отдельных
ее слоев от поверхности конструкции.
7.6. Ширина швов между плитами утеп
лителя должна быть не более 2 мм.
7.7. Нахлест полотнищ армирующей стек
лосетки в местах ее соединения должен быть
не менее 10 мм.
7.8. Поверхность фасада утепляемого здания должна быть ровной, без вырывов и других повреждений теплоизоляционного материала, а так же штукатурных и отделочных
слоев.
Промежуток между контрольной 2-мет
ровой рейкой и поверхностью конструкции
не должен превышать 5 мм.
7.9. Допустимое отклонение толщины теп
лоизоляционного слоя от проектного значения не должно превышать ±5 %.

7.10. В теплоизоляционном, штукатурном
и отделочном слоях не должно быть трещин.
7.11. Цветовая гамма фасада здания должна соответствовать требованиям проекта. Различие в оттенках цвета на различных
участках фасада не допускается. Полосы, пятна от высолов и местные исправления отделочного слоя, которые выделяются на общем
фоне, не допускаются.
7.12. Температурные и деформационные
швы в теплоизоляционном и отделочном
слоях должны быть тщательно уплотнены
эластичными герметизирующими смесями.
7.13. Качество материалов, которые используются во время выполнения работ, контролируют в соответствии с требованиями
нормативных документов и требований, изложенных в настоящем «Пособии...», на эти
материалы, а также согласно требованиям
нормативных документов, которые регламентируют способы и методы испытания этих
материалов.
7.14. Состояние и готовность зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и их поверхностей контролируют визуально, а так же с применением методов контроля, инструментов и приборов, которые
приведены в табл.16.
7.15. Наличие и состояние механизмов и
инструментов, применяемых при выполнении работ по утеплению фасадов, проверяют визуально, а также в соответствии с методами, указанными в нормативных документах на эти механизмы и инструменты.
7.16. Количество выполненных операций
по подготовке и обработке оснований, качество выполнения этих операций должны соответствовать требованиям раздела 6.3 настоящего «Пособия...».
7.17. Методы контроля выполнения работ по утеплению фасадов, а также используемые средства измерений приведены в
табл. 17.
7.18. Основные виды дефектов, которые
могут возникнуть в результате несоблюдения
технологии устройства системы теплоизоляции, и способы их устранения представлены
в табл. 19.
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Та б л и ц а 1 6 . Методы и способы контроля качества поверхности, подлежащей утеплению
Параметры, которые
контролируют

Способ контроля

Приборы, инструменты и приспособ
ления, используемые при контроле

1. Отклонение от вер- измерение отклонений от вер- Наклономер уровневый, уровень, отвес,
тикальности
тикальности
набор щупов, штангенциркуль
2. Отклонение от гори- измерение отклонений от гоПравило, уровень, теодолит
зонтальности
ризонтальности
наличие – визуально;
3. Наличие и размеры
Линейки металлические, рулетки, наразмеры (длину, ширину, глубор щупов
трещин
бину) – измерением
4. Отклонения радиуизмерение отклонения радиуЛекала;
са криволинейных поса криволинейных поверхносверхностей от проекконтрольная двухметровая рейка
тей
тной величины
5. Отклонения шириизмерение отклонений ширины откосов от проекЛинейки металлические, угольники
ны откоса
тной величины
6. Отклонения тяг от
Рейки длиной до 3 м;
прямой линии между измерение отклонений тяг от
угольники;
углами
пересечения прямой линии
уровень
тяг и раскреповки
измерение прочности материала основания методами:
1. Неразрушающего контроля:
а) простукивание деревянным
7. Прочность основа- молотком;
ния
б) по ГОСТ 22690 (метод
упругого отскока, метод пластических деформаций, метод
ударного импульса, метод
отрыва);

Киянка формовочная;
киянка
молоток Кашкарова; молоток Шмидта;
приборы типа КМ, ВСМ, ПМ-2, Ц-22,
А-1; индикаторы часового; лупа; мик
роскопы

в) по ГОСТ 17624 (ультразвуковой метод определения Ультразвуковой прибор
прочности)
2. Определение прочности
по контрольным образцам, Сверлильные станки типа ИЭ 1806; исотобранным из конструкции пытательные машины; распиловочные
по ГОСТ 10180; ГОСТ 18105; станки типов УРБ-175
ГОСТ 28570
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Измерение влажности нейтронным методом; измерение влаж8. Влажность конструкности диэлькометрическим ме- Влагомеры
ции (поверхностная)
тодом (не менее трех измерений
на 10 м2 поверхности)
9. Сопряжение смежных поверхностей, ра Измерение радиуса закруглеУгольник
ди
ус закругления или ний
фаски
Рейка деревянная длиной 3 м;
10. Ровность поверхИзмерение просветов между
ности, высота выступов
штангенциркуль
рейкой
и глубина впадин
набор щупов

179

Т а б л и ц а 1 7 . Методы контроля выполняемых работ по утеплению фасадов
Параметр,
который
контролируется

Способ
контроля

Средства
контроля

1

2

3

Толщина клеящего слоя

Измерение толщины клеящего
слоя

Линейка металлическая,
набор щупов, штанген-циркуль

Ширина стыков между
плитами

Измерение ширины стыков
между плитами

Линейка металлическая; набор щупов

Наличие, количество и
площадь дефектов в плитах утеплителя

Установление количества
дефектов и определение их
размеров

Линейка металлическая;
штангенциркуль

Порядок расположения
плит утеплителя на фасаде

В процессе выполнения работ
согласно раздела 5

–

Отклонения толщины
изоляционного слоя от
проекта

измерение толщины изоляционного слоя

линейка металлическая,
штанген-циркуль

Наличие неровностей на
поверхности плит утеплителя после их приклейки

Определение количества и размеров выступов и впадин

Рейка длиной 3 м;
набор щупов

Правильность соединения теплоизоляционного
материала с плоской и
покатой крышей, окнами
и дверями

Визуально

–

Толщина армированного
слоя

Измерение толщины армированного слоя сразу после его
нанесения

Набор щупов; линейка металлическая; рулетка

Толщина штукатурного
слоя

Измерение толщины штукатурного слоя сразу после нанесения

Набор щупов; линейка металлическая

Качество оштукатуривания

Визуально проверяют соот
ветствие цвета и фактуры
выполненной штукатурки
требованиям проекта

-
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Прочность сцепления
клея и защитного слоя с
утеплителем

Измерением прочности сцепления клея и защитного слоя
с утеплителем (по контрольн.
образцам)

Приспособления для определения прочности сцепления, адгезиометр

Сроки выдерживания
клеевого соединения

Определение времени выдерживания каждого слоя до нанесения последующего

Часы

Качество устройства деформационных швов

Визуально по полноте заполнения шва герметизирующей
мастикой

–

Качество теплоизоляции
ограждающих конструкций

Контроль по ГОСТ 26629

Тепловизор
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8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНА ТРУДА
8.1. Современное строительство выполняется с привлечением специализированных
строительных организаций, поэтому на строительных площадках одновременно работают
работники нескольких организаций. В этих
случаях с целью создания лучших условий
труда на сооружениях и сохранения здоровья
тех, кто работает на них, генеральная (основная) подрядная организация должна разработать с привлечением всех предприятий и организаций, которые работают на объектах,
общие и обязательные для всех мероприятия
по технике безопасности и график выполнения совместных работ, без чего выполнять
работы на строительстве запрещается.
В этих мероприятиях должны быть пре
дусмотрено обеспечение выполнения также
основных требований по технике безопасности при выполнении работ по устройству
скрепленной теплоизоляции фасадов.
8.2. Все новые работники, а также те, которые перешли на другую работу или у которых сменились условия труда, не могут быть
допущены к работе до тех пор, пока не получат вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. Все
работники по отдельным специальностям
должны быть обученными безопасным методам работы по утвержденной программе.
8.3. Работники комплексных бригад должны быть проинструктированы и обучены безопасным приемам по всем видам работ, которые выполняются комплексной бригадой при
устройстве теплоизоляции фасадов.
После обучения проводится проверка знаний с выдачей соответствующего удостоверения, к тому же такая проверка должна проводиться ежегодно.
8.4. Организация рабочих мест на строительстве должна обеспечивать безопасность
выполнения работ.
8.5. Работники, которые работают на
устройстве теплоизоляции, обеспечиваются
рабочей одеждой в соответствии с действующими нормами.
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8.6. Места, где есть опасность появления
или образования вредного газа, перед допуском работников должны тщательно проветриваться. Работники, работающие в мес
тах возможного образования или появления
вредного газа, должны обеспечиваться противогазами или кислородными приборами.
8.7. Открытые проемы в стенах, которые
расположены на уровне перекрытия или рабочего настила, либо на высоте менее 0,7 м от
них, а другим боком повернуты в сторону, где
нет сплошного настила, должны быть ограждены на высоту не менее 1 м.
8.8. Отверстия в перекрытиях, к которым
возможен доступ людей, должны быть закрытыми или иметь ограждения высотой не менее 1 м по всему периметру.
8.9. При выполнении работ на высоте
большей 1,1 м и при невозможности выполнения настилов с ограждениями работники
должны быть обеспечены предохранительными поясами. Места закрепления цепей или
канатов предохранительных поясов должны
быть указаны работникам заранее.
8.10. Предохранительные пояса, их цепи и канаты, которые выдаются работникам,
должны иметь паспорта и бирки. В случае отсутствия паспортов пояса до их применения
должны быть испытаны в соответствии с действующими ДСТУ.
8.11. Запрещается выполнять работы по
устройству скрепленной теплоизоляции на
фасаде одновременно в двух и более ярусах
по одной вертикали, если нет соответствующих защитных приспособлений.
8.12. Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемой работы, а также должны использоваться в исправном виде и иметь надлежащие ограждения. К управлению машинами с электрическим двигателем запрещается
допускать лиц, которые не имеют удостоверения на право управления данной машиной.
8.13. Работники, обслуживающие машины
и управляющие ими, должны иметь инструкцию, в которой указаны требования по технике безопасности, указания по системе сигналов, правила управления машиной и уход

за рабочим местом, указания о граничных нагрузках и допустимые скорости работы машины, а также указания о возможных объединениях операций.
8.14. Наладка, установка, регистрация,
осмотр и эксплуатация подъемных приспособлений должны выполняться в соответствии
с требованиями действующих правил Госгортехнадзора.
8.15. Использование грузовых подъемников
и кранов для перемещения людей запрещено.
8.16. В нерабочее время все машины и механизмы должны находиться в состоянии, исключающем возможность их запуска посторонними лицами.
8.17. К работе с электрифицированным и
пневматическим инструментом допускаются
только работники, прошедшие специальное
обучение.
8.18. Работа неисправным механизированным инструментом запрещается.
8.19. Выполнение работ с помощью механизированного инструмента с приставных
лестниц запрещается.
8.20. Включать в сеть электродвигатели,
электроинструмент, приборы электрического освещения и т. п. необходимо только с помощью существующих для этих целей приборов; выполнять включение и выключение
скручиванием проводов запрещается.
8.21. Выкручивание и вкручивание электрических лампочек, находящихся под напряжением, не разрешается. В случае невозможности снятия напряжения, эту работу должен
выполнять квалифицированный работник в
резиновых диэлектрических рукавицах.
8.22. Перенос материалов на носилках по
горизонтальному пути допускается в исключительных случаях на расстояние не более
50 м, а по ступенях-лестницах – запрещается.
8.23. Для женщин и подростков необходимо придерживаться предельных норм переноса грузов по ровной и горизонтальной поверхностях.
8.24. Грузо-разгрузочные работы с пылеподобными материалами (сухие строительные
смеси, цемент, гипс, известь и т. п.) следует выполнять только механизированным способом
и при температуре их не более +40°С.

8.25. Сброс материалов и мусора без желобов или других приспособлений с высоты более одного этажа запрещено.
8.26. Обрешетка, выполняемая при строительстве, должна быть инвентарной и изготавливаться по типовым проектам.
Неинвентарная обрешетка допускается
лишь в исключительных случаях, а при ее высоте более 4 м – по специально утвержденным проектам.
При изготовлении, установке и эксплуатации всех видов обрешетки (трубных, рамных, лестничных, подъемных, передвижных,
выпускных и подвесных обрешеток, люлек,
лестниц и приставных лестниц) необходимо
придерживаться всех требований, изложенных в «Правилах техники безопасности для
строительно-монтажных работ».
8.27.
Трудовым
законодательством
предусмат
ривается порядок охраны труда
работников, в том числе женщин и подростков, дается перечень профессий, вредных работ, на которых запрещено использовать труд
подростков. В этом законодательстве указаны
ограничения по переносу ручных грузов для
женщин и установлены предельные нормы
для подъема, переноса и перевоза ими грузов, при этом приобщать женщин к погрузке
и разгрузке тяжелых грузов запрещено.
8.28. К работам, выполненным с применением сухих смесей, допускаются лица, достигшие восемнадцати лет, прошедшие:
• профессиональную подготовку;
• предварительный медицинский осмотр
в соответствии с требованиями Минздрава Украины;
• вводный инструктаж по безопасности
труда, производственной санитарии,
пожарной и электробезопасности.
Медицинские осмотры лиц, занятых на
выполнении работ с применением сухих смесей, проводят в порядке, установленном законом Украины «Об охране труда» и приказом Минздрава Украины от 31.03.1994 г. № 45.
Периодичность проведения инструктажей на рабочих местах и проверки знаний
рабочих по безопасному выполнению работ
должна соответствовать «Типовому положенню про навчання, інструктаж та перевірку
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знань з питаннь охорони праці», которое
утверждено приказом Госнадзорохрантруда
Украины от 04.04.98 г. № 30.
8.29. Опасности, которые могут возникнуть при выполнении работ по устройству
теплоизоляции фасада:
Механические травмы при:
• нарушении
правил
выполнения
погрузочно-разгрузочных работ;
• неправильном монтаже и эксплуатации
лесов, настилов на лесах, трапов и мостиков;
• неправильном и неравномерном рас
пределении нагрузок на настилах лесов;
• прикосновении к неогражденным движущимся и вращающимся частям машин и механизмов;
• неиспользовании или неправильном
использовании средств защиты от
травм;
• наличии шероховатости и острых кромок у используемых инструментов.
электротравмы при:
• прикосновении к незаизолированным
электропроводам, металлическим нетоковедущим частям оборудования,
оказавшимся под напряжением изза отсутствия заземления или зануления, а также из-за нарушения изоляции
проводов;
• острые и хронические профессиональные заболевания, возникающие у рабочих вследствие загазованности, запыленности воздуха рабочей зоны,
россыпи сухих смесей, неиспользо
вания средств индивидуальной защиты.
8.30. До начала работ следует:
• определить места складирования и хранения материалов, оборудования, инструмента на строительной площадке;
• установить строительные инвентарные
леса; для предохранения падения с лесов инструментов, материалов, отходов
установить ограждения; стремянки для
подъема рабочих оградить перилами;
• определить места установки подъемных
механизмов и установить подъемные
механизмы;
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• входы в здание сверху защитить навесом шириной, превышающей ширину
входа с вылетом не менее 2 метров от
стены здания;
• обеспечить дежурное освещение строительной площадки;
• обеспечить объект питьевой и технической водой;
• установить знаки безопасности в местах, представляющих опасность в процессе перемещения людей;
• оборудовать места отдыха рабочих;
• проверить леса равномерно распределяемой нагрузкой – 200 кг/м2; горизонтальные элементы лесов проверить сосредоточенным грузом 130 кг; перила
проверить сосредоточенной нагрузкой
70 кг;
• проверить зазор между стеной и рабочим настилом (должен быть не более
150 мм);
• оборудовать участки по подготовке материалов (распиловка плит утеплителя;
приготовление рабочего состава из сухой смеси);
• обеспечить всех работающих индивидуальными средствами защиты; передвижные растворосмесители прочно
закрепить путем установки на ходовые
колеса колодок на болтах;
• растворосмесители подключить к специально оборудованному щитку, имеющему штепсельную розетку и пре
дохранитель с плавкими вставками,
рассчитанными на ток не более 10 А;
корпус растворосмесителя заземлить.
8.31. Перед началом работ на объекте с
рабочими должен быть проведен инструктаж о приемах и способах работы, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности в соответствии с «Типовим положенням про навчання, інструктаж та
перевірку знань працівників з питань охорони праці».
8.32. Перед началом работ проверяется:
• надежность установленных лесов;
• правильность распределения нагрузки
на настилах лесов; состояние подъем-

ных механизмов, кабелей, шлангов;
• работа оборудования на холостом ходу;
• наличие и состояние средств индивидуальной защиты.
Каркасы лесов должны быть устойчивы, прочно прикреплены к стене и иметь на
дежную опору. Концы настилов должны располагаться на опорах. Зазор между досками
настилов допускается не более 10 мм. Толщина досок должна быть не менее 50 мм. Недопустимо расположение стыков настила и досок между опорами. Бортовая доска должна
быть высотой не менее 150 мм от уровня нас
тила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих гвоздей и скоб. Настилы
должны быть очищены от мусора. Лестницы,
трапы и мостики должны быть оборудованы
устройствами для закрепления предохранительных поясов. Максимальный прогиб нас
тила от располагаемой на настиле нагрузки не
должен превышать 0,02 м.
Подъемные механизмы, используемое
оборудование должно быть в исправном сос
тоянии. Работа на неисправном оборудовании запрещается. Оборудование должно
быть снабжено необходимыми средствами
безопасности. Представляющие опасность
движущиеся части оборудования должны
быть ограждены или снабжены средствами
защиты, за исключением частей, ограждение
которых не допускается их конструкцией и
условиями работы. Корпуса всех механизмов,
ручных машин должны быть заземлены. Места соединений кабелей должны быть изолированы.
Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты:
• касками;
• респираторами;
• очками;
• комбинезонами;
• рукавицами;
• обувью;
• предохранительными поясами (только
те рабочие, которые работают на лесах).
8.33. В процессе выполнения работ следует:
• ежедневно проверять исправность машин и механизмов; состояние прово-

•
•

•
•

•

•
•
•

дов, подводящих ток; обнаружив на
корпусе напряжение, немедленно прек
ратить работу, отключить питание и
сдать машину в ремонт;
при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии машина
должна быть отключена от сети;
во время работы с машинами, с электро- и пневмоинструментами следить
за состоянием изоляции кабеля, отсутствием резких перегибов шлангов, образованием петель, попаданием кабеля
и шланга под колеса;
чистить барабаны смесителей, предварительно остановив двигатель привода;
подключение (отключение) вспомогательного оборудования (понижающих
трансформаторов, преобразователей
частоты тока, защитно-отключающих
устройств), а также неисправностей в
них должны производиться только дежурным электромонтером;
рабочие составы для выполнения штукатурных работ, приклейки плит утеплителя и для выполнения окрасочных работ следует готовить централизованно, используя для этого помещения, оборудованные вентиляцией; система вентиляции должна обеспечивать содержание вредных веществ в
воздухе рабочей зоны меньше пре
дельно допустимой концентрации пыли при максимальной производительности труда;
перед приемом пищи и после окончания работ следует тщательно мыть руки щеткой и мылом в теплой воде;
на рабочем месте хранить материалы
следует в количествах, не превышающих сменной потребности;
отходы материалов, используемых при
выполнении работ по теплозащите и
отделке фасадов, необходимо собирать в контейнерах, а затем удалять по
спускным желобам.
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9. Правила эксплуатации
«Системы скрепленной
наружной теплоизоляции
зданий и сооружений «Ceresit»
Во время всего срока эксплуатации следует придерживаться требований ДБН В.2.633:2008 и ДСТУ Б В.2.6-36:2008 относительно
эксплуатации и мониторинга систем скрепленной теплоизоляции. Кроме того необходимо выполнять следующие рекомендации.
9.1 Общие положения
9.1.1 Настоящие правила распространяются на эксплуатацию системы скрепленной
наружной теплоизоляции зданий и сооружений «Ceresit» для целей обеспечения необходимого безремонтного срока ее службы и
долговечности в целом.
9.1.2. Достижение нормативной (оговоренной в договорных соглашениях) долговечности системы возможно лишь при условии правильно организованной технической
эксплуатации и соблюдения правил технического содержания утепленных фасадов.
9.1.3 Правила эксплуатации содержат
комплекс мероприятий по надзору и опре
деленным видам ремонта, направленных на
поддержание или восстановление первоначального эксплуатационного состояния системы утепления.
9.1.4. Эксплуатационная служба на основании проектной документации и приемочных актов сдачи объектов в эксплуатацию составляет технический паспорт на здание или
сооружение находящихся в сфере ее влияния.
В паспорте отражается:
• местонахождение объекта и дата ввода
в эксплуатацию;
• характеристика конструктивного решения системы – клеевое соединение, механическое крепление, тип утеплителя,
защитный слой, декоративное покрытие, особенности поверхности ограждающих конструкций, на которую монтируется система;
• характеристика водоотводов и ограждающих металлических изделий, оконных и дверных откосов, горизонтальных поверхностей и др. выступающих
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элементов, на которые возможно интенсивное воздействие воды и снега;
• принципы защиты металлических элементов, которые в процессе окисления
могут образовать ржавые пятна на поверхности декоративного слоя;
• особенности решения узлов теплоизоляции парапетов, цоколя, балконов,
террас, окон, дверей и др. элементов
фасада (таблица 19).
9.1.5. Технический паспорт является исходным документом для организации системы эксплуатации утепленного фасада.
9.1.6. Приложениями к паспорту являются: копии рабочих чертежей, технологические карты, нестандартные конструктивнотехнологические решения, возникающие в
процессе устройства системы.
9.1.7. Переход конструкции системы из
рабочего состояния в нерабочее – происходит
в результате постоянного накопления дефектов и несвоевременного их устранения. Наиболее характерные виды дефектов, которые
встречаются в процессе эксплуатации системы утепления фасадов и способы их устранения приведены в таблице 19.
9.1.8. Запрещается устанавливать на фасаде без разрешения эксплуатационных служб
световую рекламу, кондиционеры, телеантенны и др. оборудование, способное разрушить
систему теплоизоляции во время крепления
и эксплуатации.
9.2. Правила эксплуатации систем теп
лоизоляции фасадов
9.2.1. Для поддержания работоспособности системы теплоизоляции фасадов необходимо своевременно выявлять и устранять
возникающие дефекты. Основу деятельности
эксплуатационных служб в этом случае должны составлять технические осмотры и планово-предупредительные ремонты.
9.2.2. По результатам проведенных технических осмотров составляется акт обнаруженных дефектов и определяется причинноследственная связь их образования. На основании чего определяется виновная сторона,
деятельность которой привела к указанным
последствиям.
9.2.3. В связи с несогласием какой-либо

стороны с тем, что ее деятельность привела
к образованию дефектов, для установления
истинной причины могут привлекаться независимые эксперты, которые на основании
дополнительных обследований и инструментальной проверки системы готовят заключение о причинах образования дефектов.
9.2.4. Перед экспертами ставятся следующие вопросы:
• причина появления дефектов;
• являются ли выявленные дефекты результатом нарушения технологии производства работ, применения некачес
твенных материалов;
• какова причинно-следственная связь
между нарушением технологии выполнения работ, применением некачественных материалов и появлением
выявленных дефектов;
• могли ли выявленные дефекты появиться в следствии неправильной эксплуатации;
• могли ли выявленные дефекты стать
результатом непрогнозируемых осадочных явлений здания;
• какие работы необходимо провести для
того, чтобы установить выявленные дефекты.
9.2.5. Система своевременного выявления
и ликвидации дефектов в системах теплоизоляции предусматривает два вида осмотров –
очередной и внеочередной.
9.2.6. Очередные осмотры по времени их
проведения подразделяются на весенние и
осенние, а по объему выполнения – визуальные и инструментальные.
9.2.7. Очередной осмотр предусматривает выявление технического состояния системы для определения (по необходимости) объемов работ по проведению текущего ремонта
в теплый период года.
9.2.8. Обследование технического состояния системы теплоизоляции должно включать следующие этапы:
• первый – визуальный осмотр общего
технического состояния системы без
использования подъемных механизмов, выполняется на уровне первого и
второго этажей, последующие этажи –

с балконов и лоджий, по возможности
– с крыши;
• второй – по необходимости (с учетом
общих дефектов на первом этапе) осуществляется более детальный осмотр с
использованием подъемных механизмов (люльки, автоподъемники и др.),
инструментов и приборов;
• третий – принятие решений с учетом
полученных результатов в процессе обследования системы теплоизоляции.
9.2.9. При втором этапе по возможности производят испытания системы в целом и отдельных слоев неразрушающими
методами контроля (сопротивление ударным нагрузкам, капиллярное водопоглощение декоративного слоя, размеры трещин и др.).
9.2.10. В случае невозможности опре
деления появления дефектов с помощью неразрушающих методов производится отбор
(вырезка) образцов, определение адгезионной прочности между слоями системы,
влажности утеплителя, прочности сетки,
эффективности механического крепления
и т. п.
9.2.11. Общее состояние системы утепления оценивают в первую очередь по состоянию гидрозащитного слоя и декоративного
покрытия, отсутствия на поверхности микротрещин, трещин, шелушения, пузырей,
отслоений и других аспектов, способствующих проникновению влаги в утеплитель, что
в последствии приводит к снижению долговечности и эксплуатационной надежности
системы в целом.
9.2.12. Внеочередные технические осмот
ры следует проводить после сильных ветров
(бурь) и ливней.
9.3. Планово-предупредительные ремонты
9.3.1. В комплексе планово-предупре
дительных ремонтов системы следует разделять два основных их вида – текущий и
капитальный.
9.3.2. Текущий ремонт системы теплоизоляции заключается в систематическом и своевременном устранении повреждений, возникающих в процессе эксплуатации, что
предохранит систему от преждевременного
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износа и потери работоспособного состояния.
9.3.3. Текущий ремонт должен планироваться по объему, месту и времени проведения на основании описания повреждений,
обнаруженных при технических осмотрах и
проводится по необходимости, в зависимости от образования дефектов.
9.3.4. Работы по текущему ремонту
должны включать устранение дефектов, образовавшихся в результате естественного и
искусственного воздействия на систему:
• устранение затекания в систему и ее намокание;
• устранение вздутий и пузырей, образовавшихся в результате попадания влаги
в систему;
• устранение трещин, возникших в результате воздействия на систему природных и искусственных факторов;
• обновление декоративного слоя в случае потери или ухудшения декоративных свойств;
• устранение раковин, сколов, возникших в результате механического воздействия в процессе эксплуатации;
• ремонте водосточной системы в случае
попадания воды на поверхность системы через водоотводные трубы.
9.3.5. Текущий непредвиденный ремонт
заключается в срочном устранении случайных повреждений и дефектов в системе теплоизоляции. Текущий непредвиденный ремонт должен быть немедленно выполнен при
обнаружении разрушений системы в результате воздействия искусственных факторов.
Неисправности системы при этом должны
быть устранены в следующие сроки:
• повреждения, вызывающие замокание
утеплителя или попадание воды между
утеплителем и ограждающей конструкцией – немедленно после обнаружения;
• повреждения, приводимые к снижению сроков эксплуатации декоративного слоя – в ближайший теплый период года.
9.3.6. Капитальный ремонт системы теп
лоизоляции выполняется при невыполнении системой функционального назначения
– потере теплоизоляционных или эстетиче188

ских свойств – заключается в замене отдельных слоев или системы в целом. При потере теплоизоляционных свойств (разрушение
утеплителя) система меняется полностью,
при потере эстетических свойств – в системе производится обновление декоративного
покрытия или его окраска, гидрофобизация.
9.4. Гарантийный срок эксплуатации
устанавливается в соответствии с требованиями ДБНВ. 2.6-33: 2008.
9.4.1. При введении объектов в эксплуатацию заказчик имеет право требовать от подрядчика или, в особых условиях, от поставщика системы письменное обязательство на
гарантийный безремонтный срок службы системы теплоизоляции.
9.4.2. Особыми условиями, когда гарантийные обязательства может брать на себя
поставщик системы, являются:
• постоянное участие специалистов от
производителя системы в процессе выполнения работ по утеплению (авторский надзор);
• выполнение работ специалистами организации-поставщика системы теплоизоляции.
9.4.3. Гарантийный срок безремонтной
службы системы оговаривается заказчиком,
подрядчиком и поставщиком системы в особых условиях договора на выполнение работ
в соответствии с требованиями ДБНВ. 2.633: 2008.
9.4.4. Условием обязательного выполнения взятых подрядчиком или поставщиком
системы обязательств по гарантийному сроку безремонтной службы системы теплоизоляции является выполнение заказчиком в полном объеме всех требований по эксплуатации
системы теплоизоляции, изложенных в указанных «Правилах» (текущие осмотры, техническое обслуживание) с предъявлением соответствующих документов. Текущие осмотры
должны проводиться с участием представителя подрядчика и поставщика системы теплоизоляции фасадов в присутствии представителя
заказчика. Результаты осмотра оформляются в
форме акта с подписями представителей от заказчика, подрядчика и поставщика теплоизоляции, заверенный печатями сторон.

Т а б л и ц а 1 8 . Форма технического паспорта на систему утепления фасада
1. Город, местонахождение объекта
2. Дата сдачи в эксплуатацию
3. Назначение объекта (здания,
сооружения)
4. Конструктивная схема здания (каркасномонолитная, кирпичная, крупнопанельная
и др.)
5. Материал ограждающих конструкций
(кирпич, ячеистый бетон, бетон и др.)
6. Тип системы по утеплителю
(пенополистирол, минераловатная,
комбинированная)
7. Площадь фасада
8. Конструктивные особенности фасада
(балкон, террасы, деформационные швы и
др.)
9. Тип и конструкция водоотводов
10. Система гидроизоляции элементов
фасада (парапет, цоколь, оконные откосы,
балконы и др.)
11. Конструктивно-технологическая схема
утепления:
- Прочностные характеристики
поверхностного слоя ограждающих
конструкций
- Особенности клеевого закрепления
утеплителя (сплошной, точечный, полосной
методы)
- Особенности механического закрепления
утеплителя (количество дюбелей, глубина
закрепления и др.)
- Характеристики утеплителя (толщина
слоя, прочностные показатели и др.)
- Характеристики армирующей сетки
- Характеристики декоративно-защитных
покрытий
- Нестандартные детали устройства
системы и их решений (декоративные
элементы, выступы и др. архитектурноэстетические элементы)
12. Условия эксплуатации системы
теплоизоляции (внешняя среда,
эксплуатационные нагрузки)
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Вспучивание системы теплоизоляции

Вид дефекта

L

Попадание атмосферной воды в (под)
утеплитель. Причина – неправильный выбор
высоты парапета, нарушение гидроизоляции
или ее отсутствие в системе устройства и
защиты парапетов

Дождевая
нагрузка

h

Проникновения влаги

Ориентировочная причина разрушения

Способ устранения

Заменить парапет, выполнить гидроизоляцию
под парапетом с применением гидроизоля
ционной смеси Ceresit CR 66. Швы между
элементами парапета загерметизировать Ce
resit Silikon

Т а б л и ц а 1 9 . Основные виды дефектов и способы их устранения

191

Разрушение гидрозащитного и
декоративного слоев в местах
примыкания к цокольной части
здания и других выступающих
элементов

Отсутствие или нарушение гидроизоляции на
границе перехода фасад-цоколь. Длительное
увлажнение горизонтальной поверхности в
осенне-зимний и зимне-весенний периоды

Очистить поверхность от декоративного
покрытия, выполнить гидроизоляцию
примыкания смесью Ceresit CR 66 и лентой
Ceresit CL 52

192

Разрушение гидрозащитного и
декоративного слоев

Механическое воздействие

Вырезать разрушенный участок и
восстановить гидрозащитный слой с двойным
армированием. Затем нанести декоративное
покрытие, аналогичное существующему
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Разрушение гидрозащитного и
декоративного слоев систем в местах
примыкания подоконных отливов и
под ними

Отсутствие заглушек в торцах подоконного
отлива и, как следствие, попадание воды
в систему. Отсутствие гидроизоляции под
оконным отливом.
Не обеспечена необходимая герметизация
мест примыкания отливов к оконным
переплетам (как следствие – проникновение
атмосферных осадков вовнутрь системы)

Выполнить герметизацию примыканий
отлива к оконным переплетам герметиком
Ceresit Akryl

Установить заглушки, произвести
герметизацию примыкания между ними
и откосами окна смесью Ceresit CR 66.
Выполнить гидроизоляцию поверхности
стены под отливом окна герметиком Ceresit
Akryl.

194

Разрушение гидрозащитного и
декоративного слоев в местах
установки инженерных систем

Не произведена или разрушена герметизация
мест пропуска через систему утепления
крепежных анкеров различных элементов
внешних инженерных систем (водосточные
системы, освещение и т. д.)

Очистить примыкания от разрушенных
материалов и произвести герметизацию мест
крепления инженерных систем с помощью
герметика Ceresit Silikon

195

Разрушение гидрозащитного и
финишного слоев в цокольной части
здания

Не обеспечен надлежащий водоотвод,
постоянное замокание системы

Обеспечить отвод воды от стен за счет
удлинения водостоков. Произвести
восстановление гидрозащитного и
декоративного слоев

196

Четко очерчены вертикальные
трещины

Отсутствие деформационных швов в системе
утепления при их наличии в ограждающих
конструкциях

Нарезать деформационные швы и выполнить
их герметизацию согласно роздела 5
настоящего «Пособия...»

197

Выпуклости на внешнем слое
теплоизоляции

Образование вертикальных трещин

Дюбель не утоплен в утеплитель «заподлицо».
Недостаточная толщина защитного слоя

Неправильная укладка полотен сетки. Отсутствие нахлеста полотен сетки (не менее 10 см)
Выровнять поверхность с помощью
дополнительного слоя гидрозащитного
покрытия, армированного стеклосеткой, и
нанесения декоративного слоя

Трещины расшить. Очистить поверхность
очага трещины на ширину 50 см с каждой
стороны от декоративного слоя, произвести
дублирование гидрозащитного слоя с
армированием. Затем нанести декоративное
покрытие
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Появление выпуклых и вогнутых
поверхностей, обрамляемых
трещинами во внешнем слое

Появление «паутинных» трещин во
внешнем слое

утеплитель

Прогиб либо выпуклость плиты в
центральной части из-за несоблюдения
технологии закрепления как клеем, так и
дюбелями

Трещина
Трещина
коробление плиты утеплителя

штукатурка

Несущая стена

Трещина
Трещина
коробление плиты утеплителя

Сетка расположена не в середине
армирующего слоя, а на утеплителе

сетка из стекловолокна

Необходимо выполнить дополнительное
крепление системы с помощью дюбелей
и выровнять поверхность с помощью
гидрозащитного слоя, армированного
стеклосеткой. Затем нанести декоративное
покрытие

Гидрозащитный и декоративный слой
подлежат дублированию

199

Отслаивание декоративного слоя

Вертикальные и Т-образные трещины

правильно

Неправильно выбран тип декоративного
покрытия, который является паробарьером

Отсутствие «перевязки» плит, отсутствие
двойного армирования в углах оконных и
дверных проемов

а) неправильно

Поверхность очистить от декоративного
слоя с низкой паропроницаемостью и
нанести покрытие с более высокой степенью
паропроницаемости

Необходимо усилить систему дополнительным
гидрозащитным слоем, армированным
стеклосеткой
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Появление «диагональных» трещин

Не обеспечена плотная стыковка плит при
приклеивании, тонкий гидрозащитный слой,
недостаточное армирование

Трещины расшить. Стыки между плитами
заделать монтажной пеной Ceresit PU.
Восстановить гидрозащитный слой с
дополнительным армированием
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Подтеки ржавчины на декоративном
слое

Вертикальные трещины в районе
примыкания системы к оконным и
дверным проемам

Отслаивание системы в районе
цокольного профиля

Окисление незащищенных металлических
элементов на фасаде

Отсутствие среза утеплителя на «угол» и слоя
герметика в примыкании системы к оконным
переплетам

Отсутствие нахлеста армирующей сетки на
цокольный профиль

Поверхность декоративного слоя очистить
от ржавчины, окрасить краской под цвет
основного декоративного покрытия.
Металлические детали защитить слоем
акрилового или силиконового герметика,
предварительно очистив от ржавчины

Очистить примыкания, срезать утеплитель
на «угол» и образовавшееся пространство
заполнить герметиком Ceresit Akryl

Необходимо усилить примыкание с помощью
дополнительного гидрозащитного слоя,
армированного стеклосеткой

м2

4

ПСБ-С по ДСТУ Б.
2. Плиты
Устройство теВ.2.7-8-94 или по
пенопоплоизоляционнолисти- ТУУВ.2.7-05761614.033го слоя
рольные 2000 или Ceresit CT 315

FASROCK ,
ISOWER, PAREK

1. Плиты
минераловатные

3
м2

2

Наименование материалов, элементов

1

Назначение мат-лов, элементов
Устройство
теплоизоляционного слоя

Марки материалов, элементов. Обозначения
нормативных документов, регламентирующие
требования к материалам, элементам

Единица измерения
минераловатными плитами
-

108

5

м2

108

-

117

117

7

стен

пенополистирольными
плитами
6

100 м2 откосов
окон и дверей
минераловатными плитами

-

-

8

пенополистирольными
плитами

100

-

-

9

Укрепление 100 п. м. выступающих
углов теплоизоляционного слоя

Расход материалов и изделий на утепление:

Потребность в основных материалах и элементах на устройство
системы наружной скрепленной теплоизоляции зданий из бетона
(100 м2)

-

-

10

укрепление дополнительного слоя
на 100 м2 пов-ти (углы, оконные и
дверные проемы)

Приложение 1

уст-во армируемого стеклосеткой
гидрозащитного штукатурного
слоя на 100 м2 утепляемой пов-ти
-

-

11

-

-

12

отделку 100 м2 поверхности фасада
тонкослойной декоративной штукатуркой
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CERESIT СТ17
ТУ У В.2.721685172.003-2001

Ceresit СТ 190,
Ceresit CT 180 Pro,
Ceresit CT 190 Pro,
ДСТУ В.2.7-126:2011

Ceresit СТ 190,
ДСТУ В.2.7-126:2011

Ceresit CT 83,
Ceresit CT 85,
Ceresit CT 83 Pro,
Ceresit CT 85 Pro,
ДСТУ В.2.7-126:2011

3. Грунтовка
глубокопроникающая

4. Клеевая
смесь для
минераловатных
плит

5. Гидрозащитная
смесь для
минераловатных
плит

6. Клеевая смесь
для пенополистирольных
плит
-

кг

Приклеивание
пенополистирольных плит к
поверхностям
наружных стеновых конструкций

600

600
См.
примечание

кг

20

Выполнение
тонкослойного
гидрозащитного
штукатурного
слоя, армированного стеклосеткой

Приклеивание
минеральных
плит к поверхностям наружных стеновых
конструкций

Обработка поверхностей наружных стеновых
конструкций с
целью улучшения сцепления
дм3
клеящего состава
с поверхностями
и ее закрепления
(по необходимости)

600

-

20

-

750

750

20

700

-

20

140

140

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

204
100
м. п.

9. Профили цокольные
с перфорированными
полочками
102

-

м2

8. Стек
Армирование
лосетка
тонкослойного
импреггидрозащитного
нироДолжна соответствовать
штукатурного
ванная с
требованиям изложеслоя, наносимого
размераным в табл. 5
на поверхность
ми ячеек
теплоизоляцион(плетенных плит
ная 5х5
мм)
Устройство маячного ряда для
крепления первого ряда плит
утеплителя

-

Ceresit CT 85
Ceresit CT 85 Pro,
ДСТУ В.2.7-126:2011

Выпонение
тонкослойного
гидрозащитного
слоя, армированного стеклосеткой

7. Гидрозащитная смесь
для пенополистирольных
плит

102

-

500
См.
примечание

-

-

-

-

-

700

-

46

-

-

130

350

-

130

-

-

-

-

205

12. Герметик

CERESIT Akryl

Уплотнение
деформацион100
ных швов в слое п. м.
теплоизоляции

11. Пенополиэтиленовый
жгут
или прокладки
пенополиэтиленовые

кг
Герметизация
на
деформационных
100
швов
п. м.

Герметизация
кг
мест примыкания
на
плит утеплителя
100
к оконным и
п. м.
дверным рамам

Укрепление вертикальных ребер
на первом этаже
100
здания, а также
п. м.
откосов оконных
и дверных проемов

10. Профили
угловые
с перфорированными
стенками
с размерами
полочек
25х25 мм
и толщиной
полочки
0,5 мм

20

110

20

100

3,3

3,3

105

206
дм3

Подготовка
основания под
декоративную
тонкослойную
штукатурку

17. Краска грунтующая

шт.

16. Дюбели полиУкрепление
амидные
плит утеплителя
Должна соответствовать
с сердечна поверхностребованиям изложеником из
ти наружных
ным в табл. 9
нержаограждающих
веющей
конструкций
стали

CERESIT CT15,
CT15 silicone, СТ16
ТУ У В.2.7-26.621685172.003-2001

300

шт
на
100
п. м.

Укрепление
цокольных профилей

15. Шайбы

800

300

шт
на
100
п. м.

Укрепление
цокольных профилей

14. Шурупы

300

13.
шт
ДюбелиУкрепление
обеспечивающие усилие
на
втулки
цокольных провырыва не менее 0,9 кН
100
распорфилей
п. м.
ные

500

300

300

300

-

(количество зависит от этажности здания)

30
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дм2

в соответствии с инструкциями по приготовлению растворных смесей

См.
примечание

Примечание: Расход декоративных штукатурок (на 100 м2): Ceresit CT 35 – 320 кг; Ceresit CT 36 – 200–500 кг; Ceresit CT 137 – зерно 1,5
мм 200 кг, зерно 2,5 мм – 420 кг; Ceresit CT 60 зерно 1,5 мм 250–280 кг, зерно 2,5 мм 390–420 кг, Ceresit CT 63 – 420–450 кг; Ceresit CT 64 –
270–300 кг; Ceresit CT 72 – зерно 1,5 мм 250–280 кг, зерно 2,5 мм 390–420 кг; Ceresit CT 73 – зерно 2,0 мм 270–300 кг, зерно 3,0 мм 420–450 кг;
Ceresit CT 74 – зерно 1,5 мм 250–280 кг, зерно 2,5 мм 390–420 кг; Ceresit CT 75 – зерно 2,0 мм 270–300 кг, зерно 3,0 мм 420–450 кг; Ceresit CT 174
–зерно 1,5 мм 250–280 кг, Ceresit CT 175 – зерно 2,0 мм 270-300 кг.
Расход красок (на 100 м2): Ceresit CT 44 – 10–40 л; Ceresit CT 54 – 20 л; Ceresit CT 48 – 30 л; Ceresit СТ 40 – 50–150 л.
В случае применения красок в качестве декоративного покрытия, расход гидрозащитных смесей СТ 85 и СТ 190 увеличивается до 700
и 750 кг соответственно.

ГОСТ 23732-72

Приготовление
растворных
смесей

19. Вода

кг

Ceresit СТ 34,
Ceresit СТ 35 або
Ceresit СТ 36 або
Ceresit СТ 137,
Ceresit CT 60,
Ceresit CT 63,
Выполнение
Ceresit CT 64,
тонкослойной
18. ШтуCeresit CT 72,
декоративной
катурка
Ceresit CT 73,
штукатурки по
декораармированному
Ceresit CT 74,
тивная
гидрозащитному
Ceresit CT 75;
тонкоштукатурному
Фарби: Ceresit CT 44,
слойная
слою или его
Ceresit CT 54,
окраска
Ceresit CT 48,
Ceresit CT 79 Impactum,
Ceresit Visage,
Ceresit CT 174,
Ceresit CT 175,
ДСТУ В.2.7-126:2011

Приложение 2
Потребность в дополнительных материалах
(100 м2)
Марка материалов.
Обозначение
Наименование
нормативных доматериалов
кументов на материалы
1. Сетка бытовая

«Азов»

2. Лента липкая
3. Шкурка тканевая шлифовальная

208

Покрытие лесов,
установка по фасаду
здания
Приклеивание по
месту стыка ранее
выполненного штукатурного слоя с вновь
нанесенным
Зачистка поверхности
плит утеплителя

4. Клей «Момент»
5. Сверла твердосиловые

Назначение
материалов

d = 8-12 мм
L = 110-220 мм

Приклеивание шкурки тканевой к поверхности терки деревянной
Сверления отверстий
для крепления плит и
цокольных шляпок

Единица
измерения

Расход материалов на 100 м2
поверхности

м2

160

м. п.

10

м2

3–5

кг

0,1

шт.

3–4

Приложение 3*
СОУ Д.2.2-21685172 -001:2014
Группа 1

Состав работ:

5. РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
Устройство теплоизоляции вертикальных строительных конструкций
из мелкоискусственных стеновых материалов с применением системы
утепления CERESIT MB при толщине минераловатной плиты от 50 мм
до 120 мм
1. Подготовка поверхности. Очищение стен от наплыва бетона или
раствора и удаление пыли. 2. Установка цокольных профилей по периметру фасада и угловых профилей. 3. Грунтовка стен за два раза. 4. Наклеивание плит утеплителя и крепление плит дюбелями. 5. Нарезание
и наклеивание прямоугольных полос стеклосетки в зоне углов окон и
дверных проемов 6. Нанесение растворной смеси на поверхность плитного утеплителя. 7. Погружение сетки в растворную смесь. 8. Нанесение
второго слоя растворной смеси. 9. Подготовка поверхности к грунтованию. 10. Грунтование поверхности. 11. Нанесение декоративной штукатурки на поверхность наружных стеновых конструкций. 12. Окрашивание поверхности наружной стеновой конструкции за два раза (норма 2).

Измеритель: 100 м2
1–1 — финишный слой — штукатурка декоративная
1–2 — финишный слой — штукатурка декоративная и фасадная краска
Таблица 4. Группа 1, нормы 1–2
Шифр
ресурса

Наименование ресурса

Единица
измерения

1–1

1–2

1

2

3

4

5

чел.-час

355,86

380,91

4,5

0,12

чел.-час

–

–

1

Затраты труда работников-строителей

2

Средний разряд работ

3

Затраты труда машинистов
Машины и механизмы

270–115

Дрели электрические со специальной
насадкой (миксер)

маш.-час

(11,69)

(12,53)

270–135

Перфораторы электрические

маш.-час

(9,61)

(9,61)

233–301

Машины шлифующие электрические

маш.-час

(0,2)

(0,2)

270–119

Шуруповерты

маш.-час

(0,84)

(0,84)

203–401

Лебедки электрические, тяговое усилие
5,79 кН (0,59 т)

маш.-час

(13,51)

(14,37)

Грунтовка глубокого проникновения
Ceresit CТ 17

л

40

40

Растворная смесь Ceresit CТ 180 Pro для
приклеивания минеральных плит

кг

600

600

Материалы
111–2014–6
1550–20
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за
Плиты минераловатные
проектом
Растворная смесь Ceresit CТ 190 Pro
1550–21 для приклеивания и защиты плит из
минеральной ваты

м2

110

110

кг

600

600

1550–25

Армирующая сетка Ceresit СТ 325 для систем
утепления Ceresit Ceretherm

м2

115

115

1550–22

Краска грунтующая Ceresit CТ 16 Pro для
подготовки оснований под декоративные
тонкослойные штукатурки и краски

кг

75

75

кг

П

П

кг

–

П

Вода

м3

0,23

0,23

Профили цокольные

м

П

П

Дюбели фасадные пластмассовые

шт

808

808

Дюбели монтажные

шт

П

П

Профиль угловой перфорированный

м

П

П

Бумага шлифующая

м2

0,5

0,5

за
Штукатурка декоративная
проектом
за
Краска фасадная
проектом
142–10–2
за
проектом
за
проектом
за
проектом
за
проектом
111–1604
Группа 2

Устройство теплоизоляции вертикальных строительных конструкций
из мелкоискусственных стеновых материалов с применением системы
утепления CERESIT ППС при толщине плиты от 50 мм до 120 мм

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. Очищение стен от наплыва бетона или раствора и удаление пыли. 2. Устройство цокольный профилей по периметру фасада и угловых профилей. 3. Грунтование стен. 4. Наклеивание
плит утеплителя, шлифование пенополистирола и крепление плит дюбелями. 5. Нарезание и наклеивание прямоугольных полос стеклосетки
в зоне углов окон и дверных проемов. 6. Нанесение растворной смеси на
поверхность плитного утеплителя. 7. Погружение сетки в растворную
смесь. 8. Нанесение второго слоя растворной смеси. 9. Подготовка поверхности к грунтованию. 10. Грунтование поверхности. 11. Нанесение
декоративной штукатурки на поверхность наружных стеновых конструкций. 12. Окрашивание поверхности наружной стеновой конструкции (норма 2).

Измеритель: 100 м2
2–1 — финишный слой — штукатурка декоративная
2–2 — финишный слой — штукатурка декоративная и фасадная краска
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Таблица 5. Группа 2, нормы 1–2
Шифр
ресурса
1
1
2
3

Наименование ресурса

2
Затраты труда работников-строителей
Средний разряд работ
Затраты труда машинистов
Машины и механизмы
Дрели электрические со специальной
270–115
насадкой (миксер)
270–135 Перфораторы электрические
233–301 Машины шлифующие электрические
270–119 Шуруповерты
Лебедки электрические, тяговое усилие
203–401
5,79 кН (0,59 т)
Материалы
Грунтовка глубокого проникновения
111–2014–6
Ceresit CТ 17
Растворная смесь Ceresit CТ 83 Pro для
1550–20
приклеивания пенополистирольных плит
за
Плиты пенополистирольные
проектом
Растворная смесь Ceresit CТ 85 Pro
1550–21 для приклеивания и защиты
пенополистирольных плит
Армирующая сетка Ceresit СТ 325 для систем
1550–25
утепления Ceresit Ceretherm
Краска грунтующая Ceresit CТ 16 Pro для
1550–22 подготовки оснований под декоративные
тонкослойные штукатурки и краски
за
Штукатурка декоративная
проектом
за
Краска фасадная
проектом
142–10–2 Вода
за
Профили цокольные
проектом
за
Дюбели фасадные пластмассовые
проектом
за
Дюбели монтажные
проектом
за
Профиль угловой перфорированный
проектом
111–1604 Бумага шлифующая

Единица
измерения
3
чел.-час

2–1

2–2

чел.-час

4
342,68
4,5
–

5
367,73
4,5
–

маш.-час

(11,69)

(12,53)

маш.-час.
маш.-час
маш.-час

(7,11)
(0,2)
(0,84)

(7,11)
(0,2)
(0,84)

маш.-час

(13,51)

(14,37)

л

40

40

кг

600

600

м2

110

110

кг

600

600

м2

115

115

кг

75

75

кг

П

П

кг

–

П

м3

0,23

0,23

м

П

П

шт

808

808

шт

П

П

м

П

П

м2

0,5

0,5

*Данные нормы не включают состав работ и трудозатраты по теплоизоляции откосов
оконных и дверных проемов.
211

Приложение 4*
Ориентировочная калькуляция трудовых расходов на устройство 100 м2 скрепленной
теплоизоляции вертикальных бетонных строительных конструкций с применением
системы утепления Ceresit MB при толщине минераловатной плиты от 50 мм до 120 мм
№
п/п
1
1
2
3
4

5

6
7

8

9
10
11
12
13

14

212

Норма време- Затраты времени
ни на ед. изм., на объём работ,
чел. – ч.
чел. – ч.
5
6

Наименование работ

Ед. изм.

Объём
работ

2
Очистка стен от наплывов бетона или раствора (вручную)
Очистка стен от пыли
Огрунтовка поверхности стен
составом Ceresit CT 17
Подача плит утеплителя от
места складирования до места
подъёма (при толщине плит
утеплителя 50 мм – 120 мм)
Подъём плит утеплителя на
высоту до 10 м (на каждые
следующие 5 м подъёма следует
добавить 0,12 чел. – ч)
Приготовление растворной
смеси из смеси Ceresit CT 85 или
Ceresit CT 190
Подача растворной смеси в таре
от места приготовления до места подъёма
Подъём растворной смеси в таре
на высоту до 10 м (при подъёме
на высоту свыше 10 м на каждые
5 м добавляется 0,27 чел. – ч)
Нанесение клеевой растворной смеси на поверхность
теплоизоляционных плит
Наклеивание плит утеплителя на поверхность наружных
стеновых конструкций
Крепление плит утеплителя
первым рядом дюбелей
Приготовление растворной
смеси из смеси Ceresit CT 85 или
Ceresit CT 190
Подача растворной смеси в таре
от места приготовления до места подъёма
Подъём растворной смеси в таре
на высоту до 10 м (при подъёме
на высоту свыше 10 м на каждые
5 м добавляется 0,27 чел. – ч)

3

4

м2

100

1,24

124

м2

100

0,12

12

м2

100

0,015

1,5

т

4

1,2

4,8

м3

10

2,22

22,2

м3

1,0

1,58

1,58

т

1,4

1,2

1,68

м3

1,0

5,4

5,4

м2

100

0,32

32

м2

100

1,3

130

м2

100

0,032

3,2

м3

0,40

1,58

0,64

т

0,56

1,2

0,67

м3

0,40

5,4

2,16

15

Нанесение первого слоя рас
творной смеси Ceresit CT 85 или
Ceresit CT 190 на поверхность
теплоизоляционных плит

16

Крепление стеклосетки

17

18
19
20
21

22

23
24
25

26

27

28
29

Подача уголков и цокольных
профилей от места складирования к месту выполнения работ
Подъём уголков на высоту до 10 м
(при подъёме на высоту свыше
10 м на каждые последующие 5 м
добавляются 0,12 чел. – ч)
Крепление цокольных профилей
к цоколю здания дюбелями
Крепление уголков по периметру оконных и дверных проёмов
при помощи растворной смеси
Ceresit CT 85 или Ceresit CT 190
Крепление плит утеплителя
вторым рядом дюбелей
Нанесение второго слоя растворной смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190 на поверхность теплоизоляционных плит
(по стеклосетке)
Огрунтовка оштукатуренной поверхности грунтовкой Ceresit CT 16
Приготовление штукатурной
декоративной растворной смеси
Подача декоративной штукатурной растворной смеси в таре от
места приготовления до места
подъёма
Подъём растворной смеси на
высоту до 10 м (при подъёме на
высоту свыше 10 м на каждые 5
м добавляется 0,27 чел. – ч)
Нанесение декоративной штукатурной растворной смеси на поверхность наружных стеновых
конструкций
Обработка декоративной штукатурной растворной смеси и
придания требуемой фактуры
Устройство деформационных
швов в слое скреплённой теплоизоляции

м2

100

0,32

32

1м
полосы

10

0,18

1,8

м3

0,036

0,64

0,02

т

0,003

1,4

0,0042

п. м.

10

0,009

0,09

т

0,003

33

0,099

м2

100

0,032

3,2

м2

100

0,32

32

м2

100

0,015

1,5

м3

0,3

1,58

0,5

т

0,45

1,2

0,54

м3

0,3

5,4

1,62

м2

100

0,13

13

м2

100

0,53

53

м. п.

10

0,19

1,9

Итого 483,1

*Данные нормы не включают состав работ и трудозатраты по теплоизоляции откосов оконных и дверных проемов.
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Приложение 5
Технологический комплект средств механизации, инструмента, инвентаря и приспособлений
для оснащения бригады из 12 работников
Наименование оборудования, инструментов,
инвентаря и приспособ
лений
1

Кол-во

Назначение

2

3

1 шт.

Приготовление клеящих и
штукатурных составов из
сухих смесей

2. Дрель низкооборотная
со специальной насадкой

1 шт.

Приготовление клеящих и
штукатурных составов из
сухих смесей

3. Перфоратор

1 шт.

Сверление отверстий в
наружных стеновых конструкциях

1 шт.

Завинчивание шурупов,
дюбелей при укреплении
цокольных профилей и
плит утеплителя

1. Растворосмеситель

4. Электрошуруповерт

5. Пылесос промышленный

1 шт.

6. Агрегат окрасочный
высокого давления

1 шт.

7. Шлифовальная машина (угловая)

1 шт.

Очистка поверхностей от
пыли, а также продувка
отверстий после высверливания
Промывка поверхностей
наружных стеновых конструкций при подготовке к
устройству системы
Механическая очистка
поверхности наружных
стеновых конструкций при
подготовке к устройству
системы

8. Электролобзик

1 шт.

Резка неполистирольных
плит на рабочем месте

9. Пила-ножовка

3 шт.

Резка плит утеплителя
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Краткая техническая
характеристика
4
Вместимость – 80 дм3;
Мощность двигателя
привода – 1,5 кВт; масса
– 200 кг
Мощность привода
– 0,6кВ;
Масса-3,9 кг
Мощность привода
– 0,5кВт; двухскоростной; диаметр сверления – 13 мм
Мощность привода
– 0,23 кВт
Количество всасывающего воздуха – 3600;
мощность привода
– 1,2 кВт; вместимость
канистры – 18 дм3;
длина шланга – 3,5 м;
масса – 11 кг.
Рабочее давление –
25 МПа,
масса – 75 кг
Мощность привода –
0,56 кВт
Мощность привода
– 0,35 кВт;
скорость вращения
– от 250 об/мин.;
плавная регулировка
скорости

10. Ведра полиэтиленовые вместимостью 5 дм3,
20 дм3, 30 дм3

10 шт.

11. Кисть-макловица

3 шт.

12. Кельма для плиточника

3 шт.

13. Шпатель зубчатый с
квадратными зубьями

3 шт.

14. Шпатель угловой наружный

3 шт.

15. Шпатель угловой внут
ренний

3 шт.

16. Правила, терки и полутерки

3 шт.

17. Шпатели металлические

3 шт.

18. Ножницы

1 шт.

19. Ножницы ручные для
резки металла

1 шт.

Приготовление растворных
смесей; подача растворных
смесей от места приготовления до места выполнения
работ
Нанесение грунтового
состава CERESIT CT17 и
грунтующей краски CERESIT СТ16
Нанесение клеящей рас
творной смеси на поверхность плит утеплителя
Разравнивание клеящей
растворной смеси по поверхности плит утеплителя
Заделка и заглаживание
оштукатуренных торцов
зданий и мест устройства
деформационных швов (по
утеплителю)
Заделка и заглаживание
оштукатуренных мест соединения плит утеплителя
с дверными и оконными
рамами
Прижатие плит утеплителя
к поверхности основания
при приклейке.
Формирование фактуры
декоративного структурного слоя
Заделка трещин, подмазка
отдельных мест поверхности наружных стеновых
конструкций при подготовке наружных стеновых
конструкций к устройству
системы
Резка импрегнированной
стеклосетки
Резка оцинкованной стали
при устройстве козырьков,
устанавливаемых в нижней
части оконных проемов
(операция выполнения при
необходимости подгонки
размеров козырьков при
установке по месту)

Ширина зубьев от
6 мм до 10 мм

Полутерка зубчатая
– длиной 600 мм, полутерая зубчатая малая – длиной 250 мм,
ширина зуба – 10 мм

Ширина лопаток:
10 см, 20 см, 30 см
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20. Герметизатор

1 шт.

21. Набор инструментов
и приспособлений для
выполнения жестяных
работ

1 шт.

22. Рулетка металлическая

3 шт.

23. Линейка металлическая

3 шт.

24. Рейка деревянная

1 шт.

25. Угольники

2 шт.

26. Правило

1 шт.

27. Уровень

1 шт.

28. Набор щупов

1 шт.

29. Влагомеры

1 шт.
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Заполнение мест примыканий плит утеплителя к
поверхности оконных и
дверных рам
Установка козырьков в
местах примыкания плит
утеплителя к нижней части
оконных проемов и крепление металлических фартуков по парапету здания
Разметка поверхности
наружных стеновых конструкций
Измерение плит утеплите- Длина: 300 мм, 500 мм,
ля при резке
1500 мм
Определение неровности
Длина не менее 2 м
стены
Определение неровности
стены, отклонения откосов
Отклонения от горизонтали
То же
Отклонения от горизонтали, вертикали, а также
толщины наносимых слоев
растворных смесей
Влажность (поверхностная)
наружных стеновых конструкций
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1.8 Система второго типа предназначена для утепления зданий и сооружений различного
назначения высотой до 9 этажей включительно, кроме лечебных учреждений со стационарами,
в зданиях и сооружениях свыше 9 этажей, которые оборудованы специальной техникой для тушения пожара на высотах свыше 26,5 м - 10 этажных, при условии выполнения следующих требований:
- в зданиях и сооружениях до трех этажей с кровлей, выполненной из горючих материалов,
следует предусмотреть обрамление стен поясами из слоя негорючего утеплителя шириной
не менее, чем две его толщины;
- в зданиях и сооружения до пяти этажей включительно, необходимо выполнять обрамление оконных проемов поясами из негорючего плитного утеплителя шириной не менее, чем две
его толщины, и сплошным поясом из негорючего плитного утеплителя на уровне третьего этажа
здания или сооружения;
- в домах высотой до десяти этажей включительно необходимо выполнять обрамления
оконных проемов поясами из негорючего плитного утеплителя и, кроме того, разделить поясами из негорючего утеплителя фасады по горизонтали через каждые три этажа;
- для зданий школ, детских дошкольных учреждений следует выполнять пояса из негорючих
плитных утеплителей низа здания до отметки 2м от нулевой отметки включительно;
- требования пункта 1.8 не распространяются на здания с глухими стенами без оконных и
других проемов.
1.9 Система третьего типа предназначена для зданий и сооружений до трех этажей.
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