ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Клейова суміш для пінополістирольних
та мінераловатних плит

DOPS ThermFix

Кріплення теплоізоляційних плит
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪

Для кріплення пінополістирольних та мінераловатних
теплоізоляційних плит
Для вертикальних та горизонтальних поверхонь
Для зовнішніх та внутрішніх робіт
Для багатоповерхового будівництва
Морозостійка, вологостійка, паропроникна
Стійка на вертикальних поверхнях
Пластична, зручна у використанні
Економічна

Фасування: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Склад
Зовнішній вигляд
Колір
Пропорція змішування
Крупність заповнювача
Термін придатності з початку замішування
Час коригування
Температура повітря і основи при нанесенні
Міцність зчеплення з основою
Міцність зчеплення з плитами утеплювача
Морозостійкість
Температура експлуатації затверділого розчину
Товщина клейового шару
Витрати сухої суміші

суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними
модифікаторами
однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
сірий з відтінком
~0,18 л -0,21 л води на 1 кг сухої суміші, ~ 4,5 л – 5 л на 1 мішок 25 кг
Не більше 0,8 мм
не менше 120 хв
не менше 10 хв
від +5 °С до +30 °С
не менше 0,5 МПа
когезійний розрив по плитам утеплювача через 7 діб
не менше 50 циклів
від -50 °С до + 70 °С
до 10 мм
для кріплення утеплювача – від 5 кг/м2

Увага! Витрати сухої суміші залежать від нерівності основи, методу кріплення та навичок виконавця.
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %.
В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися.
Виробник не несе відповідальності за невірне використання суміші або використання її в цілях та умовах не
передбачених даною інструкцією.
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування

Приготування
розчину

Виконання
робіт

Клейова суміш DOPS TermFix призначена для використання в системах скріпленої теплоізоляції по
мінеральних основах, що не деформуються (бетонні, цементні, цементно-вапняні, цегляні та ін.),
для кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит при утепленні фасадів
будівель;
При виникненні необхідності підвищити еластичність, гідрофобні властивості суміші, а також
адгезію до основи, готувати розчин з додаванням концентрованих емульсій: контактної ПЛ-125,
еластичної ПЛ-127.

Клейову суміш DOPS TermFix змішати з чистою прохолодною водою, згідно пропорції, вказаної в
технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. При цьому суху суміш поступово додавати у
воду. Перемішування можна проводити міксером, або дрилем із спеціальною насадкою, або у
змішувачі примусової дії. При перемішуванні запобігати піноутворенню. Розчин залишити для
дозрівання на 5 хвилин, визначити рухливість та довести її до необхідної додаванням сухої суміші
та перемішуючи розчинну суміш, як вказано вище. Перед використанням розчинну суміш
перемішати ще раз та використати протягом 120 хвилин.
Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог БНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001.
Основа має бути міцною, здатною витримувати проектні навантаження, цілісною сухою. Поверхню
очистити від пилу, забруднень та речовин, які знижують адгезію клейової суміші до поверхні
(масляні та жирові плями, антиопалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.).
Крихкі, неміцні ділянки поверхні потрібно видалити, розчистити та заґрунтувати у відповідності до
характеру поверхні (наприклад ґрунтовкою Dops ГС-8). При наявності дефектів (западин)
завглибшки від 3 до 10 мм основу можна вирівняти будівельними розчинами в залежності від
характеру нерівностей (наприклад, цим же клеєм). Гладкі щільні поверхні, наприклад, бетонні, для
поліпшення адгезії зачистити і обробити ґрунтовкою кварцовою ПГС-115. Основи з високим
водопоглинанням (гігроскоаічні) обробити ґрунтовкою Dops ГС-8. Подальші роботи проводити
після висихання ґрунтовки (через 3-6 годин).
Кріплення утеплювача в залежності від нерівностей основи можна виконувати товстошаровим або
тонкошаровим методом.
Якщо поверхня основи має нерівності не більше 3 мм – використовується тонкошаровий метод.
Розчинна суміш наноситься суцільним шаром на поверхню плити і розчісується зубчатим
шпателем з розміром зубця 8-10 мм, після чого плита встановлюється в проектне положення і
придавлюється. Для покращення адгезії, при необхідності, основа безпосередньо перед
установкою шпаклюється цим же клеєм.
Якщо поверхня основи має більші нерівності – використовується товстошаровий метод. Розчинна
суміш наноситься полосами шириною близько 5 см на поверхню плити по периметру не ближче 20
мм від краю додаванням декількох згустків чи смуг тієї ж ширини на середину, після чого плита
встановлюється в проектне положення і придавлюється.
Плити необхідно розташовувати на стик одна до одної, запобігаючи співпаданню вертикальних
швів і попаданню клею в місця з’єднання. Залишки клею необхідно видалити до моменту
твердіння, тоді плити з’єднуються міцно і без щілин. З’єднання плит не допускається в місцях
знаходження тріщин або щілин на фасадах будівель. В цих місцях плити розташовують таким
чином щоб вони перекривали щілини та тріщини не менше ніж на 10 см. Через 3 доби плити
додатково кріпляться до основи за допомогою дюбелів.
Увага! Рухливість розчинової суміші протягом терміну придатності припускається підвищувати
додатковим перемішуванням, але забороняється додатково додавати в розчинову суміш воду.
Тільки в’язкопластичний стан клеючої маси здатний забезпечити добру адгезію. При виконанні
робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

Увага! Невиконання даної інструкції, передозування кількості води в суміші і виконання робіт за межами
температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину і
розтріскування.
Термін та
умови
зберігання

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +1 до +30 °С, на піддонах,
в оригінальній непошкодженій упаковці - не більше 12 місяців від дати виробництва.

Правила
безпеки

У процесі приготування і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил
техніки безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалам.
У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі.
Клейова суміш містить цемент та при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі з нею
необхідно захищати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю
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води та звернутися по допомогу до лікаря.
Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати згідно ДСанПіН
2.2.7.029-99, СанПін 4360-88.
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