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Суха будiвельна сумiш для приклеювання 

та армування "ARMO Plast" 

технична карта 

Опис Переваги 
ARMO Plast - суха будiвельна сумiш в 

складi яко"f сiрий цемент, дрiбнозернистий 

кварцовий пiсок, мiнеральнi наповнювачi, 

органiчнi модифiкуючi добавки, мiкрово -

локна. Завдяки застосуванню високотех -

нологiчних складових сумiш ARMO Plast 

мае: ряд властивостей, якi забезпечують 

П легке нанесення, високу адгезiю до 

мiнеральних основ, пiдвищену стiйкiсть 

до трiщин, до ударних навантажень, 

• подовженний час використання
• висока адгезiя до органiчних i

мiнеральних основ
• морозостiйкiсть

• висока ударостiйкiсть
• унiверсальнiсть

• пластична

до атмосферних впливiв. 

Рекомендуеться 
Сумiш ARMO Plast призначена для монтажу та виконання 

захисних армуючих шарiв в системах теплоiзоляцi·1 фаса -

дiв будiвель на основi жорстких теплоiзоляцiйних плит з 

мiнерально"f вати та пiнополiстирола. 

Також використовуе:ться для шпатлювання та вирiвнюван -

ня бетонних та штукатурених поверхонь. 

Для виконання армуючого шару обов'язково використову -

вати лугостiйку склосiтку для армування щiльнiстю не 

менше 160 гр/м кв. 

В системах з особливими вимогами до надiйностi, удара -

стiйкостi та особливо складни ми умовами експлуатацi·1, 

рекомендуе:ться використовувати сумiш VагТех MW-Fasad. 

Застосування 
Пiдготовка основи: 

Пiдготовку основи виконувати вiдповiдно до вимог 

ДБН В.2.6-22-2001 та СниП 3. 04. 01- 87. 

Основа повинна бути очищеною вiд пилу, бруду, мастил. 

Поверхнi з високим ступенем водопоглинання 

попередньо обробити глибокопроникним грунтом. 

Нерiвнi дiлянки стiни, трiщини, шви заповнити 

розчиненою сумiшшю VагТех "ARMO Plast". 

Заходи безпеки 
• Сумiш мiстить цемент та iншi

домiшки, при розчинi яких

отримуем лужне середовище,

яке подразнюе очi, дихальнi шляхи,

шкiру.

• Дотримуватись правил робот и.

• При попаданнi в очi - промити

водою та звернутися до лiкаря!

• Залишки продукту утилiзувати

як будiвельне смiття.
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Суха будiвельна сумiш для приклеювання та 

армування "ARMO Plast" VaRTex 

технична карта 

Застосування 

Виконання робiт проводити при температурi не нижче +5°С. Не проводити роботи при 

темперетурi навколiшнього середовища вищiй нiж ЗО 0С, i також не виконувати роботи 

при попаданнi прямого сонячного промiння. 

Для приклеювання мiнеральних плит сумiш необхiдно нанести по всiй поверхнi лист шпателем 

iз розмiром зубця 10*10мм. Якщо поверхня не рiвна то додотково нанести розчин точковим 

методом, таким чином щоб сушiш мiж стiною i листом покривала не менше 40% поверхнi листа 

мiнерально"f вати! Плити мiж собою повиннi щiльно приставати одна до одно"f, шов мiж плитами 

не повинен перевищувати 2мм. Клей для скрiплення плит мiж собою не використовувати! 

Механiчне крiплення утеплювача до стiни дюбелями виконувати не ранiше нiж через 72 год. 

Армуючий перший шар повинен бути не менше 2мм. На свiжий шар сумiшi нанести армувальну 

сiтку та розрiвняти, i нанести другий шар сумiшi не менше нiж Змм. При нормальних погодних 

умовах до нанесення декоративного покриття приступати не ранiше нiж через 72 год. 

Bci роботи по облаштуванню та проектуванню слiд робити згiдно: 

• ДБН В.2.6-31 :2006 Теплова iзоляцiя будiвель;

• ДСТУ Б В.2.6-33:2008 Конструкцi·1 зовнiшнiх стiн з фасадною теплоiзоляцiе:ю.

Вимоги до проектування, улаштування та експлуатацi·1
• ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкцi·1 зовнiшнiх стiн з фасадною теплоiзоляцiе:ю та опорядженням

штукатурками. Загальнi технiчнi умови

• ETAG 004

Змiшування 
Суху сумiш розчинити чистою, холодною водою. Перемiшувати до отримання однорiдно"f маси, 

витримати розчин протягом 5 хв i знову перемiшати! 

Технiчнi характеристики 
Вигляд: cipa сумiш, зустрiчаються волокна 
Пакування: мiшок 25 кг; на палетi 48 мiшкiв (1200 кг) 
Приготування розчину: на мiшок (25 кг) 5,0-6,5 холодно-� води 
Температура використання: вiд +5 ДО +30°С 
Температура експлуатацiI: вiд -50 до +70°С 
Паропроникнiсть: не менше О, 1 мг (м•год•Па) 
Коеф. водопоглинання: не бiльше 0,5 кг/(м2 • год05) 

Адгезiя до основи: не менше 0,5 МПа 
Границя мiцностi на стискання через 28 дiб: не менше 7 МПа 
Витрати cyмiwi (середнi): 
- приклеювання плит: вiд 6 кг/м2 

-армування: вiд 6 кг/м2 

Термiн зберiгання у сухому мiсцi в заводськiй упаковцi 12 мiсяцiв 
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