
Опорядження фасадів полімерними водорозчинними фарбами.  

Загальні положення 

Акрилові, силіконові і силікатні фарби Ceresit належать до однієї групи 

фарбувальних сумішей — полімерних водорозчинних, тому і технології 

влаштування декоративних покриттів із цих фарб подібні, але підготовка 

основ потребує вжиття спеціальних заходів. 

Основу готують згідно зі СНиП 3.04-87 і ДБН В.2.6.022-2001. Вона має бути 

сухою, міцною і максимально рівною. Для цього перед застосуванням фарб 

поверхню очищають від пилу, напливів, плям різного походження та інших 

речовин, які знижують адгезію до основи. Впадини, заглиблення вирівнюють 

шпаклівкою СТ 29,іноді — СТ 225. Тріщини розчищають і обробляють 

сумішшю СТ 225 + 4 % СС 83. 

Неміцні основи попередньо ґрунтують матеріалом СТ 17 і витримують не 

менш як 4 год. 

Вирівнювання поверхонь матеріалом Ceresit СТ 29 виконують так. До сухої 

суміші додають чисту воду і перемішують до отримання однорідної маси без 

грудочок за допомогою низькообертового дриля. Розчинову суміш наносять 

неіржавним шпателем, теркою або напів-терком. Для отримання гладенької 

поверхні шпаклівку в момент початкового тужавлення залежно від основи та 

умов застосування затирають пластмасовою теркою і не шліфують, тому що 

вона містить мікроволокно. До нанесення декоративного покриття 

приступають через добу. 

Якщо основа під покриття має бути ідеально гладенькою (у разі, коли 

фарбувальному покриттю не надають фактури), її суцільно шпаклюють 

матеріалом Ceresit СТ 225. До того ж дуже гідрофільні основи зволожують 2 

— 3 рази, а неміцні основи ґрунтують матеріалом СТ 17 і витримують не 

менш як 4 год. 

До сухої суміші СТ 225 додають чисту воду і перемішують до отримання 

однорідної маси без грудочок за допомогою низько обертового дриля або 



електроміксера. Розчинову суміш витримують 5 хв, після чого знову 

перемішують. 

Наносять СТ 225 за допомогою неіржавного шпателя, терки або на-півтерка 

шаром потрібної товщини, однак максимальна товщина шпаклювального 

шару не повинна перевищувати 3 мм за одне нанесення. 

До шліфування (за потреби) приступають через 24 год за нормальних умов 

(температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %). Шліфують уручну 

наждаковим папером або шліфувальними машинками. За великих обсягів 

шпаклювальних робіть їх виконують механізовано за допомогою 

шпаклювальних агрегатів і установок. 

Через 72 год після шпаклювання можна розпочинати опорядження фарбами 

на водній основі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


