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  Технологія опорядження фасадів( продовження) 

Нанесення реставраційних штукатурок 

Основа під нанесення реставраційних штукатурок має бути твердою і мати 

достатню несівну здатність. Поверхня має бути чистою, не дуже щільною, 

пористою і попередньо (за 24 год до штукатурення) заґрунтованою 

адгезійного розчиновою сумішшю (CR 63 (CR 62) + + СС 81 + вода). За 

середнього рівня зволоження після підготовки поверхні спочатку 

влаштовують горизонтальну ізоляційну перепону, а потім ґрунтують. За 

високих рівнів зволоження і засолення поверхню додатково штукатурять 

вирівнювальною штукатуркою Ceresit CR 63. 

Реставраційну штукатурку CR 62 (CR 63) завтовшки понад 10 мм 

виконують так. Суху суміш замішують чистою водою (температурою від 

+10 до +15 °С) із розрахунку близько 8,5 л води на кг CR 62 (6,2 л води — на 

25 кг CR 63). Компоненти інтенсивно перемішують за допомогою 

низькообертового дриля з насадкою до отримання однорідної маси без 

грудочок. Час приготування розчинової суміші не повинен перевищувати 5 

хв. Використати розчинову суміш CR 62 потрібно упродовж 15 хв, розчинову 

суміш CR 63 — упродовж 20 хв. 

Штукатурне покриття наносять на поверхню в один або два шари кельмою 

чи металевим широким шпателем і вирівнюють напівтерком. 

Після тужавлення розчинової суміші її злегка затирають пластмасовою, 

пінополістирольною або дерев’яною теркою, не допускаючи появи тріщин та 

води на поверхні штукатурки. 

У разі застосування реставраційної штукатурки з наступним опорядженням її 

поверхні надають шорсткості за допомогою жорсткої щітки. Протягом доби 

забезпечують вологі умови для дозрівання ще незатверділого розчину, 

запобігаючи швидкому його висиханню. Через 28 діб після висихання 

штукатурка готова до опорядження. 



 

Альтернативний спосіб. Реставраційна штукатурка завтовшки 2 см із 

Ceresit СТ 29 за низького ступеня засолення основи. Суху суміш Ceresit СТ 29 

розбавляють рідиною (СО 84, розбавленою водою у співвідношенні 1 : 55) до 

отримання сметаноподібної консистенції. За допомогою кельми наносять 

перший шар штукатурки і вирівнюють її теркою. Через 24 год наносять 

другий шар і також вирівнюють його, а потім затирають, не змочуючи 

штукатурку водою. До опорядження приступають після повного висихання  

 

Нанесення вирівнювальної штукатурки 

Вирівнювальну штукатурку застосовують за високих ступенів зволоження і 

засолення цегляного муру. Влаштовують її з розчинової суміші Ceresit СТ 29  

Ceresit СО 84 завтовшки 1 см. Попередньо поверхню підготовлюють: 

очищають, створюють шорсткість, потім улаштовують ізоляційну перепону і 

наносять адгезійний шар між основою і вирівнювальною штукатуркою. За 

наявності глибоких тріщин і порожніх швів між цеглинами їх зашпаровують 

розчино- вою сумішшю, не заповнюючи до поверхні на 20 мм. 

Після такої підготовки наносять реставраційну штукатурку з матеріалу CR 63 

або CR 62. 

Нанесення декоративного шару 

Найпоширенішим і найефективнішим методом опорядження поверхні шару, 

виконаного з реставраційних штукатурок, є застосування фарб на основі 

силікатного зв’язника Ceresit СТ 54 і силіконового Ceresit СТ 48. 

Через 28 діб з моменту нанесення реставраційної штукатурки за допомогою 

щітки або валика наносять перший шар фарби, а через 12 год — другий. 

Температура основи при цьому має бути від +10 до +25 °С за оптимальної 

вологості повітря не нижче 60  

 

Законспектувати та вивчити лекцію. Конспекти надсилати на е-пошту-

lukianenko74@ukr.net 
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