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Штукатурна суміш армована 

волокнами "VARTEX R-20" 

Опис 
VARTEX R-20 суха універсальна дрібно

зерниста штукатурна сум1ш армована 
. . 

волокнами, на основ� цементу, м1нераль-

них наповнювачів і добавок, які покращують 

експлуатаційні властивості. 

Після змішування з водою утворює одно

р1дну штукатурну масу, яка зручна для ро

боти і має високу адгезією з поверхнею. 

Може застосовуватися всередині 

і зовні будинків. 

Застосування 
Підготовка основи: 

Переваги 
• багатошарове вирівнювання

ст1н I стель

• адаптована для ручного

нанесення

•товщина шару 5-20 мм

• висока адгез1я до основи

• пластична

• армована волокнами

• підвищена зручність у роботі

• застосовується зовні та

всередині будівель

• висока паропроникність

• екологічно чиста

VARTEXR-20 
МА ШТУКАТУРНА 

М4ІШ НА ОСНОВІ 

!J)ІЕНТУ 

25кг 
.YЦJtx.UA 

Заходи безпеки 

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйну

вань. Перед нанесенням суміші основа очищується від 

• Суміш містить цемент та інші

домішки, при розчинені яких

отримуєм лужне середовище,
. . 

пилу, наплив1в, масляних плям та 1нших речовин, що зни-

жують адгезію розчину до основи. Всі невеликі нерівності 

і неміцні ділянки основи слід видалити. Основи з високим 

водопоглинанням або основи, які вимагають зміцнення 

верхнього шару, попередньо загрунтувати. 

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.
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Штукатурна суміш армована 

волокнами "VARTEX R-20" 

техн1чна карта 

Застосування 
Приготування розчину: 

VaRTex 

Суху суміш розвести чистою водою (температура води від +15°С ДО +20°С) з розрахунку 

О, 17-0,21 л на 1 кг сухої суміші, перемішати до отримання однорідної маси за допомогою дрилі з 

насадкою. Суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Суміш наноситься на 

підготовлену поверхню основи і розрівнюється за допомогою шпателя, терки або правила. 

Штукатурні роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись методу "мокрий по мокрому". 

Використання суміші можливо протягом 1 години. В перервах між роботою більш ніж на годину і 

після закінчення робіт інструмент необхідно очистити і промити водою. При нормальних 

кліматичних умовах (температура повітря +20 ± 2°С і відносній вологості повітря 55 ± 5%) і за 

хорошої вентиляції, до нанесення наступних декоративних шарів можна приступати через 7 діб. 

Технічні характеристики 
Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами 

Розмір заповнювача: не більше 0,63 мм 

Час придатності розчиненої суміші: не менше 60 хвилин 

Міцність зчеплення з мінеральною основою: не менше 0,3 МПа 

Кількість води для приготування суміші: 4,25-5,25 л води на 25 кг сухої суміші 

Межа міцності на стиск на 28 добу: не менше 5 МПа 

Морозостійкість розчину: не менше 50 циклів 

Температура застосування суміші: від +5°С ДО +30°С 

Температура експлуатації: від -30°С ДО + 70°С 

Витрати: на 1 мм товщини шару: 1, 7 кг/м2 

Термін зберігання у сухому місці в оригінальній закритій упаковці 12 місяців 
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