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Суміш для приклеювання та армування плит 

із мінеральної вати "MW-Fasad" 

технична карта 

Переваги 
• пластична

• паропроникаюча

• висока ударостійкість

Опис 

• стійка до атмосферних впливів
. . .

висока адгезIя до органIчних 1

мIнеральних основ

MW-Fasad - суха будівельна суміш в складі якої сірий цемент, 

дрібнозернистий кварцовий пісок, мінеральні наповнювачі, органічні 

модифікуючі добавки, мікроволокна. Завдяки використанню 

25кг

високотехнологічних складових суміш "MW-Fasad" має ряд властивостей, які забезпечують 

її легке нанесення, високу адгезію до мінеральних основ, паропроникність, підвищену сrійкісrь 

до атмосферного впливу та сrійкісrь до ударних навантажень, утворенню тріщин. 

Рекомендується 
Суміш VarTex MW-Fasad - призначена для монтажу 

мінераловатних, пінополісrерольних плит, 

екструдованого полістиролу та улаштування захисного 

армуючого, гідроізолюючого шару при оздобленні 

фасадів будинків. Дпя виконання армуючого шару 

обов'язково потрібно використовувати сгrку для 

армування, лугостійку, щільнісrью не менше 160гр\м. 

Застосування 

Підготовка основи: 

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог

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

Основа повинна бути очищеною від пилу, бруду, мастил. 

Заходи безпеки 
• Суміш містить цемент та інші

домішки, при розчині яких

отримуєм лужне середовище,

яке подразнює очі, дихальні шляхи,

шюру.

• Дотримуватись правил роботи.

• При попаданні в очі - промити

водою та звернутися до лікаря!

• Залишки продукту утилізувати

як будівельне сміття. 

Поверхні з високим ступенем водопоглинання попередньо обробити глибокопроникним грунтом. 

Нерівні ділянки стіни, тріщини, шви заповнити розчиненою сумішшю VarTex "MW-Fasad". 
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Суміш для приклеювання та армування плит 

із мінеральної вати "MW-Fasad" VaRTex 

технична карта 

Застосування 
Виконання робіт проводити при 

температурі не нижче +5°С. 

Не проводити роботи при темперетурі 

навколішнього середовища вищій 

ніж ЗО0С, і також не виконувати роботи 
. . 

Змішування 
Суху суміш розчинити чистою, ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ.

Перемішувати до отримання однорідної маси, 

витримати розчин протягом 5 хв і знову перемішати! 

при попаданнI прямого сонячного промIння. 

Для приклеювання мінеральних плит суміш необхідно нанести по всій поверхні лист шпателем 

із розміром зубця 10*10мм. Якщо поверхня не рівна то додатково нанести розчин точковим 

методом, таким чином щоб сушіш між стіною і листом покривала не менше 40% поверхні листа 

мінеральної вати! Плити між собою повинні щільно приставати одна до одної, шов між плитами 

не повинен перевищувати 2мм. Кпей для скріплення плит між собою не використовувати! 

Механічне кріплення утеплювача до стіни дюбелями виконувати не раніше ніж через 72 год. 

Армуючий перший шар повинен бути не менше 2мм. На свіжий шар суміші нанести армувальну 

сгrку та розрівняти, і нанести другий шар суміші не менше ніж Змм. При нормальних погодних 

умовах до нанесення декоративного покриття приступати не раніше ніж через 72 год. 

Всі роботи по облаштуванню та проектуванюю слід робити згідно: 
• ДБН В.2.6-31 :2006 Теплова ізоляція будівель;

• ДСТУ Б В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх сrін з фасадною теплоізоляцією.

Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

• ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції зовнішніх сrін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням

штукатурками. Загальні технічні умови

• ETAG 004

Технічні характеристики 
Вигляд: сіра суміш, зустрічаються волокна 
Пакування: мішок 25 кг; на палеті 48 мішків (1200 кг) 
Приготування розчину: на мішок (25 кг) 5,0-6, 5 холодної води 
Температура використання: від +5 до +30° С 
Температура експлуатації: від-50 ДО +70° С 
Пароп роникність: не менше О, 1 мг (м•год•Па) 
Коеф.водоп оглинання: не більше 0,5 кг/(м2 

• годоо) 

Адгезія до основи: не менше 0,5 МПа 
Границя міцності на стискання через 28 діб: не менше 7 МПа 
Витрати суміші (середні): 
- приклеювання плит: від 6 кг/м2 

-армування: від 6 кг/м2 

Термін зберігання у сухому мі сці в заводській упаковці 12 місяців 

За додатковою інформ ацією звертайтесь до виробника. 
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