
Матеріали для підготовки поверхонь фасадів під опорядження 

Для влаштування систем теплоізоляції застосовують такі матеріали: 

♦ грунтовки; 

♦ грунтовки-фарби. 

Ґрунтовки — рідкі матеріали, що виготовляються на основі синтетичних  

плівкоутворювальних речовин, які наносять на поверхню з метою 

♦ підвищення міцності зчеплення наступних шарів опоряджувальних 

серіалів з поверхнею конструкції чи виробу; 

♦ зміцнення  поверхневого шару матеріалу конструкції; 

♦ запобігання відшаровуванню покриття чи плівки від поверхні 

конструкції; 

♦ зменшення  водо поглинання поверхневого шару матеріалу конструкції 

Водно-дисперсійні ґрунтовки марок Ceresit СТ 17, Ceresit СТ 17 Super 

застосовують для оброблення поверхні конструкції перед приклеюванням  

плит утеплювача, а також для оброблення штукатурки, нанесеної на 

поверхню плит утеплювача перед фарбуванням водно-дисперсійні фарбами 

або перед нанесенням декоративних акрилових штукатурок. Такі водно-

дисперсійні ґрунтовки, проникаючи в пористий матеріал конструкції (бетон, 

цегляне мурування, штукатурку), зміцнюють поверхневий шар, зменшують 

водопоглинення матеріалу конструкції. До складу цих ґрунтовок входять такі 

речовини: зв’язник — термопластичний полімер, отриманий методом 

емульсійної полімеризації; емульгатори; стабілізатори; антиспінювач; анти- 

септики; вода. 

Водно-дисперсійну ґрунтовку Ceresit СТ 99, яка містить протимікробні 

сполуки, застосовують тоді, коли потрібно обробити поверхню конструкції 

після попереднього механічного очищення від грибків і плісняви, перед 

опорядженням. 

Ґрунтовки-фарби — ґрунтовки, у складі яких є пігменти і наповнювачі. їх 

використовують для підготовки поверхні конструкції до нанесення 

тонкошарових декоративних штукатурок і фарб. Ґрунтовки- фарби надають 



поверхні бажаного колірного фону і фактури. Акрилову ґрунтовку-фарбу 

Ceresit СТ 16 використовують під акрилові фарби і декоративні штукатурки, 

а силіконову Ceresit СТ 15 Silicones — під силіконові фарби і декоративні 

штукатурки. До складу цих ґрунтовок виходить крупно дисперсійний 

наповнювач, завдяки чому на поверхні конструкції формуються шорсткі 

покриття, що поліпшує зчеплення тонкошарових декоративних штукатурок з 

поверхнею конструкції. Такі ґрунтовки є ефективним гідрозахисним клеєм у 

системі теплоізоляції. 

Силікатна ґрунтовка-фарба Ceresit СТ 15 складається з таких самих 

компонентів, що і силіконова, але для її виготовлення використовують рідке 

скло. Цю ґрунтовку-фарбу застосовують для ґрунтування поверхні перед 

фарбуванням силікатними фарбами чи тонкошаровими штукатурками. 

Крім ґрунтувальних сумішей застосовують суміші для ремонту і 

шпаклювання поверхонь. До них ставлять такі вимоги: 

♦ зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа; 

♦ паропроникність не менш як 0,05 мг/(м год-Па); 

♦ морозостійкість (для зовнішніх робіт) — здатність витримувати не 

менше ніж 50 циклів; 

♦ легкість укладання на основи, здатність не залишати смуг, грудок і не 

тягнутися за інструментом; 

♦ стійкість до тріщиноутворення і мінімальна усадка не більше ніж 0,2 %; 

♦ здатність шліфуватися й фарбуватися (у тому числі фарби на ор-

ганічних розчинниках); 

♦ нестічність з вертикальних поверхонь; 

♦ водостійкість; 

♦ термін придатності розчинової суміші не менш як 60 хв; 

♦ фінішні шпаклівки без вмісту компонентів із розмірами часточок понад 

0,2 мм; 



♦ міцність на стиск вирівнювальної штукатурки по основах із цегли в 

межах 10 МПа, на розтяг при вигині — не менш як 3,5 МПа; по бетонних 

основах відповідно 20 і 5 МПа. 

Для досягнення цих показників у рецептурах штукатурок і шпаклювальних 

сумішей використовують редисперговані полімери, водоутримувальні 

добавки та інші компоненти, що поліпшують адгезію до всіх основ 

(універсальне застосування для всіх основ можливе за відповідного 

дозування полімерних зв’язників) та підвищують стійкість до стирання, 

удароміцність і еластичність. У разі використання спеціальних 

редиспергованих порошків із гідрофобними властивостями капілярне 

водопоглинання таких розчинів можна значно зменшити, що поліпшує 

експлуатаційні властивості покриттів. 

Додавання до композиції гідрофобізувального агента, волокнистих 

наповнювачів і реологічних добавок може сприяти поліпшенню 

технологічності переробки і технічних характеристик розчинів. 

Згідно з цими вимогами і за таким принципом розроблено рецептури 

матеріалів для підготовки поверхонь під опорядження марки Ceresit. Для 

підготовки поверхонь фасадів під декоративне опорядження штукатурками і 

фарбами найефективнішими шпаклівками є Ceresit СТ 29, Ceresit СТ 225 

(білого кольору), Ceresit СТ 225 (сірого кольору) та вирівнювальна 

штукатурка машинного нанесення. Ці матеріали відповідають вимогам 

європейських стандартів. 

Ceresit СТ 29 — полімермінеральна шпаклівка, призначена для ремонту і 

підготовки бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних 

основ під опорядження як усередині, так і зовні будинку. Шпаклівка 

ефективна для ремонту тріщин, раковин, западин та інших дефектів на 

поверхні основ. Її можна використовувати як вирівнювальний або 

штукатурний шар завтовшки до 20 мм за одне нанесення. 

Суміш містить армувальні мікроволокна, тому розчинову суміш можна 

приготувати лише за допомогою низькообертового дриля, який рівномірно 



розподіляє їх у розчиновій суміші. Завдяки високим тиксотропним 

властивостям розчинова суміш не сповзає з вертикальних поверхонь і не 

розшаровується. Суміш заборонено змішувати з іншими наповнювачами, 

заповнювачами і зв’язниками. 

Ceresit СТ 225 (білого кольору) — шпаклівка фасадна фінішна; є розчиновою 

сумішшю для підготовки основ під опорядження як усередині, так і зовні 

будинку за товщини шару до 3 мм. Ця шпаклівка призначена для підготовки 

бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних основ, а також 

як декоративне покриття всередині будинків. Вона є ефективною для 

зашпаровування дрібних тріщин та інших дефектів завглибшки до 3 мм. 

Розчин стійкий до атмосферних впливів, ударних навантажень, має високу 

адгезію до мінеральних основ, екологічно чистий. 

Суміш СТ 225 містить армувальні мікроволокна, тому для приготування 

розчинової суміші потрібно використовувати низько обертовий змішувач для 

рівномірного розподілу в ній волокон. Властивості шпаклівки дають змогу 

формувати на поверхні фасаду різноманітні рельєфні малюнки. 

Ceresit СТ 225 (сірого кольору) відрізняється від Ceresit СТ 225 (білого 

кольору) тільки кольором, її можна використовувати також як декоративне 

покриття всередині та зовні будинків. 

 

 


