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Методичні вказівки містять в собі опис лабораторних робіт з класифікації 

та визначення властивостей будівельних сумішей та розчинів на їх основі. Ла-

бораторні роботи дозволяють студентам глибше вивчати теоретичні розділи ку-

рсу з дисципліни «Технологія виробництва сухих будівельних сумішей» та до-

помагають набути навичок щодо виконання лабораторних випробувань відпо-

відно державних стандартів. Проведення лабораторних робіт здійснюється з 

використанням компонентів і сухих будівельних сумішей, які надаються «Хар-

ківським заводом будівельних сумішей». 

Призначено для студентів магістрів зі спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних конс-

трукцій, виробів і матеріалів» денної і заочної форм навчання. 
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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ  

 

Тематика лабораторних робіт охоплює класифікацію, загальні відомості 

про застосування, технічні вимоги згідно стандартів та основні методи випро-

бувань сухих будівельних сумішей і розчинів на їх основі, а також класифіка-

цію рідких модифікованих будівельних сумішей, які зазвичай використовують-

ся наряду з сухими сумішами.  

Лабораторні роботи виконуються з використанням лабораторної бази ка-

федри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. 

Перед початком виконання циклу лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

студенти повинні ознайомитися з правилами техніки безпеки. 

Під час виконання лабораторних робіт студенти ознайомлюються з номе-

нклатурою сумішей передових виробників, вивчають сучасні функціональні 

добавки та використовують їх при складанні рецептур сумішей, випробують 

сухі будівельні суміші різних груп марки «ТОКАН». 

Порядок проведення робіт і опис методик виконання окремих випробу-

вань наведено виходячи зі знань студентів, набутих ними при вивченні дисцип-

лін «В’яжучі речовини», «Заповнювачі для бетонів» і «Бетони та будівельні ро-

зчини». 

Кожна лабораторна робота має виконуватися в такій послідовності: 

- вивчення основних теоретичних положень з теми даної роботи; 

- ознайомлення з порядком проведення роботи, отримання у викладача 

вихідних даних або конкретного завдання; 

- проведення випробувань та виконання завдань лабораторної роботи; 

- оформлення роботи, узгодження її результатів з викладачем; 

- висновки щодо отриманих результатів у співставленні з вимогами 

нормативних документів; 

- захист роботи. 

Наведені в даних вказівках стислі теоретичні відомості з кожної теми ла-

бораторної роботи мають ознайомлювальний характер і можуть бути викорис-

тані студентами разом з рекомендованою літературою як на стадії підготовки 

до роботи, так і під час повторення матеріалу перед її захистом і проведенням 

контролю знань з навчальної дисципліни. 
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Лабораторна робота №1 

КЛАСИФІКАЦІЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

 

Мета роботи: ознайомитись з визначенням, класифікацією, призначен-

ням та маркуванням сухих будівельних сумішей згідно діючого ДСТУ. 

 

Загальні положення 

Сухі будівельні суміші (СБС)  – порошкоподібні композиційні матеріали, 

що складаються з оптимізованого складу мінеральних і органічних в’яжучих, 

заповнювачів, наповнювачів і функціональних добавок, які потребують для ви-

конання будівельних робіт змішування з певною кількістю води. 

В основу класифікації СБС можуть бути покладені різні принципи, які 

включають склад сумішей, умови та область їх застосування. Загальна номенк-

латура СБС з урахуванням специфіки робіт може бути представлена у вигляді 8 

видів за призначенням: 

- мурувальні розчини; 

- штукатурки; 

- шпаклівки; 

- суміші для влаштування підлог; 

- ремонтні суміші; 

- сухі краски; 

- клеї; 

- гідроізоляційні суміші. 

Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Суміші будівельні сухі модифіковані» 

СБС класифікують за: 

- умовами застосування (клас); 

- в'яжучими (вид); 

- призначенням (група). 

За умовами застосування суміші поділяють на такі класи: 

- для зовнішніх та внутрішніх робіт у вологих приміщеннях (відносна во-

логість понад 60 %); 

- для внутрішніх робіт у сухих приміщеннях (відносна вологість до 60 % 

включно). 

За основною в'яжучою речовиною суміші поділяють на такі види: 

- цементні (Ц); 

- гіпсові (Г); 

- вапняні (В); 

- полімерні (П); 

- складні (одночасне використання різних видів в’яжучих або спеціально 

розроблених в’яжучих композицій). 

За призначенням суміші поділяють на групи, що наведені в таблиці 1.1. 

Умовна познака сумішей складається з літер (х) та цифр (у), що розділені 

крапками (рис. 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Групи будівельних сумішей за призначенням 

Призначення сумішей (група) Познака групи 

Мурування цеглою МР1 

Мурування блоками та каменями з природного та штучного 

матеріалу 
МР2 

Мурування стіновими блоками (внутрішні стіни) МРЗ 

Улаштування теплозберігаючих огороджувальних  

конструкцій 
МР4 

Улаштування стяжок підлог СТ1, СТ2, СТЗ 

Улаштування прошарків підлог ПР1, ПР2,  ПРЗ  

Улаштування покриттів підлог ПО1,ПО2,ПО3  

Ремонт поверхонь з бетону на основі цементу РМ1, РМ2  

Ремонт поверхонь з розчинів на основі мінеральних в’яжучих  РМЗ 

Ін’єктування мінеральних сумішей в бетон конструкцій ІН1 

Ін’єктування полімерних сумішей в бетон конструкцій ІН2 

Облицювання плиткою на недеформованих основах, що не 

працюють на вигин 
ЗК1, ЗК2, ЗКЗ  

Облицювання плиткою на деформованих основах, що пра-

цюють на вигин (балкони, тераси, підлоги тощо) 
ЗК4 

Кріплення елементів систем теплоізоляції ЗК5 
Кріплення виробів на основі гіпсового в'яжучого ЗК6 

Облицювання важкою плиткою товщиною > 10 мм ЗК7 

Заповнення швів РШ1,РШ2,РШЗ  

Штукатурення бетонних та цегляних поверхонь  ШТ1, ШТ2  

Штукатурення ніздрюватих бетонів ШТЗ 

Штукатурення декоративне та систем теплоізоляції ШТ4 

Штукатурення теплоізоляційними розчинами ШТ5 

Штукатурення гіпсовими або вапняними розчинами ШТ6 

Шпаклювання поверхонь на основі цементу ШЦ1 

Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі гіпсу ШГ1 

Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі полімерів ШП1 

Монтаж устаткування та конструкцій МН1  

Анкерування дрібних елементів АН1  

Улаштування жорсткої гідроізоляції ГІ1 

Улаштування еластичної гідроізоляції ГІ2 

Улаштування гідроізоляції систем теплоізоляції ГІ3 

Улаштування гідроізоляції, яка проникає в основу ГІ4, ГІ5 

Улаштування реставраційних штукатурок РС1, РС2  
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х   □    х    у    ху   х    ху 
                                                                 суміш   

                                                                       знак (шифр) для товарів і послуг виробника  

                                                                 вид  

                                                                 клас  

                                                                 група  

                                                                 колір (за наявності) 

                                                                 позначення цього стандарту 

Рис. 1.1 – Схема позначення СБС згідно стандарту 

 

Приклади умовних  познак: 

- суміші із знаком для товарів і послуг □ на цементно-вапняному в'яжу-

чому для зовнішніх робіт, призначеної для мурування цеглою: 

Суміш □ ЦВ.1.МР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011; 

- суміші із знаком для товарів і послуг □ на полімерному в'яжучому для 

зовнішніх робіт, призначеної для еластичної гідроізоляції: 

Суміш □ П.1.ГІ 2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011; 

- суміші із знаком для товарів і послуг □ на вапняному в'яжучому для 

внутрішніх робіт, призначеної для штукатурення бетонних та цегляних повер-

хонь, зеленої 

Суміш □ В.2.ШТ1 зелена ДСТУ В.2.7-126:2011. 

Крім наведених у ДСТУ В.2.7-126:2011 існують небудівельні (загально-

технічні) суміші: жаростійкі і вогнетривкі склади (для теплових агрегатів); вог-

незахисні склади (захист будівельних конструкцій); кислототривкі суміші; бу-

рові розчинні суміші; тампонажні суміші; електродні маси; ливарні формуваль-

ні суміші та ін. 

Рекомендовані умови застосування сумішей з познаками груп 

наведені в ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (додаток  А). Виконання робіт з викорис-

танням СБС необхідно здійснювати згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Настано-

ва з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей», яка поши-

рюється на порядок підготовки поверхонь конструкцій, порядок виконання, ко-

нтролювання і приймання будівельних робіт. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Ознайомитись з каталогами СБС «ТОКАН» та ін. виробників. 

2. Отримати індивідуальне завдання з переліком марок СБС та записати 

їх умовні позначення згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Для уточнення груп сумі-

шей необхідно користуватися додатком А. 
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Лабораторна робота №2 

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

 

Мета роботи: ознайомитись з основними компонентами та рецептурами 

СБС, виготовити СБС для влаштування підлог з використанням функціональ-

них добавок. 

 

Загальні положення 

Рецептура широкої номенклатури та призначень СБС може включати до 

10 і більше компонентів. Доцільність застосування кожного компонента обґру-

нтовується з умов забезпечення функціональності відповідно до конкретної ме-

ти. Функціональність проявляється в процесі взаємодії компонентів один з од-

ним і з водою. 

Основний принцип підбору і призначення складів багатокомпонентних 

СБС полягає у визначенні раціональних технологічних і економічних характе-

ристик з встановленням оптимальних співвідношень відповідно до призначен-

ня. Зазвичай склад сумішей представляють в відсотках % від загальної маси су-

міші, що також стосується і води зачинення. Усі компоненти повинні бути су-

хими, сумісними один з одним та добре змішуватись в сухому стані. 

Основні компоненти СБС: 

1. В’яжучі речовини – склеюють заповнювачі між собою та забезпечують 

адгезію до основи, відіграють основну роль в кінцевій міцності будівельного 

розчину: портландцемент, білий цемент, гіпс (CaSO4·0,5H2O), ангідрид (CaSO4), 

гідратне вапно, глиноземистий цемент, розширюючий цемент, редиспергуємі 

полімерні порошки (в кількості більше 5%), гіпсоцементнопуцоланове в’яжуче. 

Покриття, які одержують з сухих сумішей на основі портландцементу і 

глиноземистого цементу, можуть експлуатуватися у вологих умовах, а з сухих 

сумішей на основі гіпсу і вапна – лише в сухих приміщеннях. 

2. Заповнювачі обирають в залежності від властивостей і крупності зерен:  

- щільні: кварцовий, вапняковий, доломітовий піски; 

- легкі (теплоізолюючі): перлітовий і вермікулітів піски, піноскло, пемза, 

пінополістирольні гранули; 

- декоративні: білий кварцовий пісок, мармурова крихта, слюда. 

3. Хімічні добавки вводяться з метою отримання певних властивостей су-

мішей, яких в більшості випадків не можливо досягти без їх використання. Ос-

новні добавки, що застосовують в СБС: 

- суперпластифікатори – підвищують рухливість або зменшують витрату 

води: нафталінформальдегідні (С-3, СП-1), меламінформальдегідні (Melment), 

полікарбоксилатні (Melflux, ViscoCrete); 

- редиспергуємі полімерні порошки (РПП) – збільшують адгезію, міцність 

на вигін і еластичність затверділого розчину. Можуть додатково забезпечувати 

піногашення, гідрофобність, пластифікацію, тиксотропність, відкритий час ви-
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тримки: сополімери та терполімери вінілацетату і етилену або хлорвінілетілену 

(Vinnapas, ELOTEX, Neolith); 

- водоутримуючі добавки – забезпечують утримання води в суміші, не 

даючи їй випаровуватись та вбиратися в пористу поверхню, що дає можливість 

протіканню гідратації в’яжучих та плівкоутворенню РПП: ефіри целюлози – 

метилгідроксиетилцелюлоза і метилгідроксипропілцелюлоза або розмовна на-

зва – метилцелюлоза (Walocel, Methocel, Tylose); 

- тиксотропні добавки – згущувачі, зменшують прилипання суміші до ро-

бочих інструментів, покращують консистенцію та стійкість до сповзання роз-

чинів: ефір крохмалю (Amilotex, Berolan, Tylovis) і модифіковані бентонітові 

глини (Bentone); 

- піногасники – зменшують кількість втягнутого повітря в суміш: рідкі 

вуглеводні, полігліколі та полісилоксани (WSP, DEFOAM, AXILAT); 

- повітровтягувальні добавки – покращують пластичність та стійкість до 

розшарування розчинної суміші, зменшують щільність, збільшують морозос-

тійкість затверділих розчинів: смола деревна омилена (СДО), сульфонол, оле-

фінсульфонат аніонактивний (Hostapur OSB), Bermodol. 

- гідрофобізатори – відштовхують воду, збільшують морозостійкість,  

зменшують висолоутворення: солі жирних кислот (стеарат кальцію, стеарат ци-

нку, олеат натрі (LIGA)), силіконові смоли на носії (Dow Corning); 

- прискорювачі схоплювання та твердіння – прискорюють тужавлення та 

набір ранньої міцності розчинів: алюмінат натрію, форміат кальцію та натрію, 

хлорид кальцію, сульфат натрію, роданід кальцію, карбонат літію; 

- сповільнювачі твердіння – забезпечують збереження рухливості, спові-

льнюють тужавлення ранній набор міцності, особливо важливі для сповільнен-

ня схоплювання гіпсу: лимонна та винна кислота, глюкоза, глюконати; 

- противоморозні – знижують температуру замерзання води та забезпе-

чують твердіння в’яжучих при від’ємних температурах: нітрати, нітріти, формі-

ати натрію і кальцію. 

4. Дисперсні мінеральні добавки: 

- інертні (наповнювачі) – поліпшують реологічні властивості сумішей, пі-

двищують пластичність, запобігають розшаровуванню: молоті вапняк, крейда, 

доломіт, маршаліт, мармурова мука; 

- активні пуцоланові або зі скритими гідравлічними властивостями – під-

вищують пластичність, запобігають розшаровуванню, підвищують корозійну 

стійкість і зменшують витрату в’яжучих: зола-виносу, метакаолін, мікрокрем-

незем, аеросил, біла сажа. 

5. Пігменти – придають суміші необхідний колір: в основному це оксиди 

металів Fe, Тi, Cr (PRECOLOR, Arcotec, Fepren).  

6. Фібра або дисперсні волокна – підвищують зв'язність сумішей, міцність 

на розтяг та ударну міцність, тріщиностійкість, зменшують негативні наслідки 

усадки: полімерні (Fiberflex, Fibrine) та целюлозні волокна (Technocel, 

ARBOCEL) довжиною від 20 до 2500 мкм. 
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Приклад рецептур СБС для підлог різних груп наведено в табл.2.1. Крім 

наведених в таблиці компонентів також застосовують глиноземистий цемент, 

полуводний гіпс, сповільнювачі схоплювання, компенсатори усадки. 

 

Таблиця 2.1 – Базові рецептури СБС для влаштування підлог 

Компонент 
Вміст, % маси СБС 

стяжки  наливні підлоги 

Портладцемент марки 500 20-30 20-45 

Кварцовий пісок (до 0,63 мм) 60-70 35-55 

Наповнювач 0-10 5-20 

Вапно гідратне 0-3 0-4 

Суперпластифікатор 0,2-0,4 0,3-0,6 

Водоутримуюча добавка 0,015-0,025 0,05-0,15 

Редиспергуємий полімерний порошок 0-2 1-5 

Піногасник 0-0,2 0,1-0,5 

Прискорювач твердіння 0-0,4 0,2-0,6 

Армуючі волокна 0-0,1 0-0,15 

 

Для приготування будівельного розчину воду додають згідно рекоменда-

цій виробника перед самим її застосуванням на будівельному майданчику. За-

звичай використовують питну воду. При необхідності використанні іншої води 

її слід перевірити на відповідність ДСТУ Б В.2.7-273:201 «Вода для бетонів і 

розчинів. Технічні вимоги». Рухливість розчинових сумішей, які починають 

тужавіти, допускається підвищувати додатковим перемішуванням. Забороня-

ється для цього додатково вводити в розчинові суміші воду. 

У складі сухих сумішей не повинно бути матеріалів, на використання 

яких немає дозволу Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони 

здоров’я України. Перед застосуванням СБС закордонного виробництва, потрі-

бно провести дослідження на токсичність і одержати дозвіл Центрального ор-

гану виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Ознайомитись з рецептурами СБС для влаштування підлог. 

2. Зважити в необхідній кількості компоненти для отримання сухої буді-

вельної суміші для самоущільнюючої підлоги. 

3. Перемішати компоненти до отримання однорідного кольору. 

4. Додати воду в кількості 0,18…0,24 від маси суміші до досягнення теку-

чої консистенції суміші. 

5. Перевірити розтічність конусу (стандартного кільця Віка). Та при не-

обхідності відкорегувати кількість води зачинення. 

6. Виготовити балочки для визначення міцності розчину в 28 діб.  

7. Зробити висновки про необхідність коригування складу, виходячи з ві-

зуального контролю (розшарування, наявності повітряних бульбашок, кратерів 

на поверхні суміші) та вимог до самоущільнюючих сумішей згідно табл. А.2. 
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Лабораторна робота №3 

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ 

 

Мета роботи: ознайомитись з вимогами до штукатурних сухих будівель-

них сумішей, методами визначення їх основних властивостей згідно ДСТУ та 

різновидами сумішей на прикладі марки «ТОКАН». 

 

Загальні положення 

Штукатурка – захисний і облицювальний шар будівельного розчину на 

поверхні різноманітних конструкцій будівель та споруд (стін, перегородок, пе-

рекриттів та ін.), який вирівнює ці поверхні, придає їм певну форму, захищає 

від різноманітного зовнішнього впливу та покращую експлуатаційні характери-

стики (звуко- та теплоізоляція, водонепроникність та ін.). 

Сухі будівельні суміші для штукатурних робіт (табл. 3.1) згідно ДСТУ Б 

В.2.7-126:2011 класифікуються на шість груп: 

- штукатурення бетонних та цегляних поверхонь  (окрім ніздрюватих бе-

тонів) – ШТ1, ШТ2; 

- штукатурення ніздрюватих бетонів – ШТЗ; 

- штукатурення декоративне та систем теплоізоляції – ШТ4; 

- штукатурення теплоізоляційними розчинами – ШТ5; 

- штукатурення гіпсовими або вапняними розчинами  – ШТ6. 

 

Таблиця 3.1  Вимоги до штукатурних СБС 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ШТ1 ШТ2 ШТЗ ШТ4 ШТ5 ШТ6 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,63 0,8 1,25 - 2,5 0,63 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 60 60 60 60 30 

Рухомість, см, не менше 8 6 8 - - 8 

Розчини 

Міцність зчеплення з основою після:  

 

 

     
 - витримування в повітряно-сухих умовах, 

МПа, не менше; 

 

0,3 

 

0,3 

 

- 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,1 

- навперемінного заморожування та відта-

вання, 75 циклів, МПа, не менше 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,2 

 

- 

Границя міцності на стиск через 28 діб, 

МПа, не менше  

 

менше 

5,0 7,0 2,5 - 1,0 0,5 

Границя міцності на розтяг при вигині через 

28 діб, МПа, не менше 
1,2 2,0 1,2 - 0,5 0,1 

Водопоглинання за 24 год, кг/м
2
, не більше - 1,0 0,8      0,6 0,6 - 

Паропроникність, мг/м∙год∙Па, не менше 0,07 0,05   0,10      0,05 0,05      0,05 

Тріщиностійкість 
Відсутність тріщин на шарі товщиною  

згідно табл. 3.2 

Теплопровідність, Вт/(м∙К), не більше - - 0,3 - 0,2 - 
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Таблиця 3.2 – Рекомендовані умови застосування штукатурних СБС 

Призначення Група суміші та рекомендовані умови її застосування 

Бетонні і цегляні  

основи 

ШТ1 – для вирівнювання бетонних і цегляних основ всередині буді-

вель; товщина шару за один прохід не більше ніж 20 мм 

ШТ2 – для вирівнювання бетонних і цегляних основ всередині і зовні 

будівель; товщина шару за один прохід не більше ніж 20 мм 

Ніздрюваті 

бетони 

ШТЗ – для вирівнювання поверхонь ніздрюватих бетонів всередині і 

зовні будівель; товщина шару за один прохід не більше ніж 30 мм 

 
Системи теплоізоля-

ції та декоративні 

штукатурки 

ШТ4 – для декоративного оздоблення бетонних, цегляних, 

оштукатурених поверхонь, а також для застосування в системах тепло-

ізоляції всередині і  зовні будівель; товщина шару за один прохід не 

більше ніж 10 мм 

Огороджувальні 

конструкції 

ШТ5 – для утеплення зовнішніх стін будівель; товщина шару за один 

прохід не більше ніж 30 мм 

Внутрішні  

конструкції 

ШТ6 – для вирівнювання поверхонь стін і стель всередині будівель; 

товщина шару за один прохід не більше ніж 20 мм 

 

Враховуючи вимоги табл. 3.2 слід мати на увазі, що високоякісне штука-

турне покриття повинно включати мінімум три шари: перший – «обризг», дру-

гий – «ґрунт» і третій «накривка» (облицювальним або фінішним).  

Обризг – перший грубозернистий шар, який наноситься на основу з ме-

тою покращення зчеплення з нею наступним штукатурним шарам. Склади для 

обризгу мають підвищений вміст в’яжучого.  

Ґрунт – проміжний шар штукатурного розчину, який служить для вирів-

нювання поверхні, яка оздоблюється.  

Накривка – тонкий шар штукатурки, який наноситься на ґрунт для біль-

шого згладжування, усунення дрібних нерівностей.  

Поверхня основи повинна бути шорсткою, без наявності забруднюючих 

речовин. Гладенькі поверхні рекомендується насікти троянкою або зубилом, 

утворюючи на них похилі борозни глибиною (3-5) мм на відстані (50-80) мм 

одна від одної. Підготовлена поверхня повинна бути поґрунтована ґрунтовкою 

групи 3К згідно з ДСТУ Б В.2.7-233. За необхідності поверхню додатково об-

робляють ґрунтовкою групи АД з метою надання шорсткості поверхні основи 

та підвищення міцності зчеплення штукатурного покриття з основою. З метою 

очищення поверхні основи від грибка, плісняви та інших біологічних забруд-

нень поверхню обробляють протигрибковою ґрунтовкою групи АС. До початку 

виконання штукатурних робіт на поверхні основи улаштовують маяки для фік-

сації товщини штукатурного покриття. 

Розчинову суміш наносять на поверхню за допомогою шпателя, тертки 

або напівтертки рухами знизу вгору, тримаючи інструмент під кутом 60° до по-

верхні. Для розрівнювання і ущільнювання суміші рекомендується використо-

вувати правило, шпатель. В багатошаровому штукатурному покритті кожен на-

ступний шар потрібно наносити після тужавлення попереднього.  
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Штукатурні суміші «ТОКАН» 

Номенклатура СБС «ТОКАН» включає штукатурки для вирівнювання, 

ізоляції та декорування (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 – Штукатурні СБС «ТОКАН» 
Марка Найменування складу 

Вирівнюючи та ізоляційні суміші 

ТОКАН-ВШ Гіпсова покращена штукатурна суміш 

ТОКАН-ВШ 1 Гіпсова-полімерна армована штукатурна суміш 

ТОКАН-НШ Цементо-вапняна покращена штукатурна суміш 

ТОКАН-НШ 1 Цементно-вапняна полімерна армована гідрофобна суміш 

Декоративні суміші 

ТОКАН-ДШ Штукатурна суміш з мармуровою крихкою «Барашек». Зерно 1,5-2 мм. 

ТОКАН-ДШ 1 Штукатурна суміш з мармуровою крихкою «Короїд». Зерно 1,5-2 мм. 

ТОКАН-ДШ 2 Штукатурна суміш з мармуровою крихкою «Короїд». Зерно 3-4 мм. 

 

Для виконання лабораторної роботи використовується цементно-вапняна 

покращена штукатурка «ТОКАН-НШ», яка застосовується для зовнішніх та 

внутрішніх робіт з товщиною шару від 3 до 30 мм. 

Склад: портландцемент, вапно гідратне, кварцовий пісок, пластифікуюча 

та водоутримуюча добавки. 

 

Таблиця 3.4 – Основні фізико-технічні характеристики «ТОКАН-НШ» 
Характеристика Значення  

Витрати сухої суміші на 1 м
3
 розчину 1435 кг/м

3
 

Розмір зерна 0,315 мм 

Щільність 1300 кг/м
3
 

Об’єм води зачинення 0,23-0,25 літрів на 1кг 

Термін придатності не менш 60 хв 

Морозостійкість не менш 50 циклів 

Міцність зчеплення з основою не менш 0,5 МПа 

Міцність на розтяг при вигині не менш 2,5 МПа 

Міцність на стиск не менш 4 МПа 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити максимальну крупність зерен СБС «ТОКАН-НШ», просіяв-

ши її крізь стандартний набор сит (2,5; 1,25; 0,63; 0,315 мм).  

2. Замішати СБС з необхідною згідно технічних рекомендацій «ТОКАН» 

кількістю води зачинення. При необхідності відкоригувати в дозволених межах 

кількість води для отримання рухомості суміші згідно табл. 3.1. 

3. Визначити рухливість розчинною суміші та термін її придатності, ви-

користовуючи стандартний конус для визначення рухливості. 

4. Виготовити зразки-балочки для визначення міцності у віці 28 діб.  

5. Зробити висновок про відповідність суміші вимогам табл. 3.1 та 3.4. 
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Лабораторна робота №4 

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ 

 

Мета роботи: ознайомитись з вимогами до сухих будівельних сумішей 

для влаштування підлог, методами визначення їх основних властивостей згідно 

ДСТУ та різновидами сумішей на прикладі марки «ТОКАН». 

 

Загальні положення 

Підлога – це багатошарова конструкція, що складається з таких основних 

елементів: покриття, прошарку, стяжки, підстильного шару (основи), гідроізо-

ляційного, теплоізоляційного і звукоізоляційного шарів (за потреби).  

Сухі будівельні суміші для влаштування підлог (табл. 4.1) згідно ДСТУ Б 

В.2.7-126:2011 класифікуються на три групи: 

- улаштування стяжок підлог  – СТ1, СТ2, СТЗ; 

- улаштування прошарків підлог – ПР1, ПР2, ПРЗ; 

- улаштування покриттів підлог – ПО1, ПО2, ПО3. 

За технологією влаштування підлогові суміші поділяються на ущільню-

вані, самовирівнюючі і затирочні. 

 

Таблиця 4.1 – Вимоги до СБС для влаштування підлог 

Назва показника Значення показника для групи 

СТ1 СТ1 СТ2 СТ2 СТ3 ПР1 ПР2 ПР2 ПРЗ ПР3 ПО1 ПО2 ПО3 

Суміші 

уміші Крупність заповнювача, мм, не більше 1,25 1,25 1,25 0,63 0,63 0,63 1,25 1,25 4,0 

Розчинові суміші 

Рухомість, см, не менше 8 8 8 - - - - - - 

Розтічність, см, не менше - - - 20 20 20 17 17 - 

Термін придатності, хв, не менше 20 20 20 20 20 20 20 20 - 

Розчини 

Міцність зчеплення з бетонною осно-

вою після витримування в повітряно-

сухих  умовах , МПа, не менше 

0,2 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Границя міцності на стиск, 

МПа, не менше: 

- через три доби 

- через 28 діб 

 

 

5 

15 

 

 

5 

20 

 

 

10 

35 

 

 

5 

15 

 

 

7 

20 

 

 

10 

30 

 

 

7 

25 

 

 

10

35 

 

 

20      

50 

Границя міцності на розтяг при виги-

ні через 28 діб, МПа, не менше 

  

 

3,5 

 

4,5 

 

6,0 

 

3,0 

 

4,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

7,0 

Стираність, г/см
2
, не більше - - - - - - 0,7 0,7 0,7 

Усадка, мм/м, не більше 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 

Морозостійкість, циклів, не менше - - 50 - - 50 - 75 75 

Показники крупності заповнювача та рухомості є найбільш раціональними, однак допус-

каються зміни, що  вводяться виробником при умові забезпечення всіх вимог за властивос-

тями, наведеними в таблиці. 
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Підстильний шар (основа) – шар підлоги, який розподіляє навантаження 

на ґрунт. Товщина залежно від ґрунту та навантажень повинна бути щонайме-

нше 80-100 мм з міцністю не менше 25-35 МПа. СБС для таких шарів можуть 

застосовуватись  у вигляді цементів і полімерних добавок, до яких перед засто-

суванням додається пісок і дрібнозернистий щебінь. В багатоповерхових будів-

лях основою являється плита перекриття.  

Стяжка (основа під покриття) – шар підлоги, який слугує для вирівню-

вання поверхні нижнього шару підлоги або перекриття, надання конструкції пі-

длоги захисного ухилу, укриття трубопроводів різного призначення, розподілу 

навантажень по нежорстких шарах підлоги (з можливим армуванням). 

Прошарок – проміжний шар підлоги, який зв’язує покриття з розміщеним 

нижче шаром підлоги і служить для вирівнювання і підготовки нижчого шару 

під укладання покриття. Для влаштування прошарків найчастіше використову-

ють полімерцементні саморозтічні маси. Властивості цих матеріалів дають змо-

гу створити шар від 0,5 мм до 15 мм завтовшки і вирівняти поверхню під пода-

льше укладання практично будь-яких покриттів. 

Покриття підлоги – верхній шар підлоги, на який безпосередньо вплива-

ють експлуатаційні навантаження. Покриття бувають з деревини, полімерні, 

полімерцементні, мінеральні, комбіновані та фарби. СБС для покриттів – само-

вирівнюючі, під натуральний камінь та зміцнювальні (топпінги – ПО3). 

Якщо проектом передбачено влаштування тепло-, звуко- та гідроізоля-

ційного шарів, то їх виконують перед стяжкою. При підготовці основ видаля-

ють слабкі місця та усувають дефекти поверхні. Перед влаштуванням основ під 

покриття їх розбивають на захватки та встановлюють напрямні смуги, які за-

безпечують необхідну товщину шару. Для зміцнення поверхонь їх ґрунтують 

ґрунтовками групи 3К. В приміщеннях з перемінними температурами (від міну-

сових до плюсових) або площею більше ніж 20 м
2
 в покриттях підлоги улашто-

вують деформаційні шви з еластичних матеріалів, а також у місцях стикування 

розчинової суміші зі стінами та колонами. При влаштуванні підлог застосову-

ють спеціальні правила, голчасті валики, затирочні та шліфувальні машини.  

 

Суміші для підлог «ТОКАН» 

Номенклатура СБС «ТОКАН» включає суміші для влаштування стяжок  

підлог та самовирівнюючіх сумішей під підлогові покриття (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Штукатурні СБС «ТОКАН» 
Марка Найменування складу 

Стяжки 

Токан-П Цементно-полімерна швидкотверднуча армована дрібнозерниста суміш. М 150 

Самовирівнюючі суміші 

Токан-ПС Цементно-полімерна швидкотверднуча дрібнозерниста суміш. М 150 

Токан-ВП Цементно-полімерна швидкотверднуча дрібнозерниста суміш. М 300 

Токан-ГП Гіпсо-полімерна швидкотверднуча дрібнозерниста суміш. М 150 
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Для виконання лабораторної роботи використовується цементно-

полімерна самовирівнююча суміш «ТОКАН-ПС» (табл. 4.3), яка застосовується 

для внутрішніх робіт з влаштування поверхонь товщиною від 2 до 8 мм по стя-

жках з бетону та розчинів під підлогове покриття. 

Склад: портландцемент марки 500, кварцовий пісок, прискорювач твер-

діння, сополімер вінілацетатетилен, водоутримуюча добавка (метилгидроксие-

тилцелюлоза), суперпластифікатор, мікроармуюче целюлозне волокно, кварцо-

вий і карбонатний наповнювачі. 

 

Таблиця 4.3 – Основні фізико-технічні характеристики «ТОКАН-ПС» 
Характеристика Значення  

Витрати сухої суміші на 1 м
3
 розчину 1655 кг/м

3
 

Максимальний розмір зерна 0,4 мм 

Товщина слою 2-8 мм 

Об’єм води зачинення 0,2-0,22 літрів на 1кг 

Водоутримуюча здатність більше 98,3% 

Термін придатності не менш 30 хв 

Міцність на стиск 

      1 доба 

      3 доби 

      28 діб 

 

не менш 3,5 МПа 

не менш 10 МПа 

не менш 18 МПа 

Міцність на розтяг при вигині 

      1 доба 

      3 доби 

      28 діб 

 

не менш 1,5 МПа 

не менш 3 МПа 

не менш 7,5 МПа 

Міцність зчеплення з основою не менш 0,5 МПа 

Стиранність  не більш 0,7 г см
2
 

Усадка не більш 0,08% 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Замішати самовирівнюючу суміш «ТОКАН-ПС» з необхідною згідно 

технічних рекомендацій «ТОКАН» кількістю води зачинення. 

2. Перевірити розтічність (стандартного кільця Віка), здійснити візуаль-

ний контроль. При необхідності відкоригувати кількість води зачинення. 

3. Визначити термін придатності, який характеризується часом втрати ро-

зтічності розчинової суміші до значень нижчих ніж наведених в табл. 4.1.  

4. Виготовити стандартні зразки балочки та куби для визначення міцності 

на розтяг при вигині і стиск згідно ДСТУ Б В.2.7-239. Для виготовлення кубів 

розміром 70,7х70,7х70,7 мм застосовуються форми без дна, які розміщуються 

на покритій мокрим папером керамічній цеглі. 

5. У віці 1, 3 та 28 діб визначити міцність на розтяг при вигині та на стиск 

зразків, які тверділи при стандартних умовах згідно ДСТУ Б В.2.7-239. 

6. За результатами випробувань зробити висновки про відповідність су-

міші ТОКАН-ПС»  вимогам табл. 4.1 та 4.3. 
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Лабораторна робота №5 

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ ШПАКЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

Мета роботи: ознайомитись з вимогами до сухих будівельних сумішей 

для шпаклювання, методами визначення їх основних властивостей згідно ДСТУ 

та різновидами сумішей на прикладі марки «ТОКАН». 

 

Загальні положення 

Шпаклівка – пастоподібний тонкодисперсний розчин, який застосовуєть-

ся для вирівнювання дефектів поверхонь: нерівностей, пористості, тріщин (до 

2…5мм), шорсткостей перед фарбуванням або наклеювання шпалер. 

Сухі будівельні суміші для шпаклювання (табл. 5.1) згідно ДСТУ Б В.2.7-

126:2011 класифікуються на три групи: 

 шпаклювання поверхонь сумішшю на основі цементу –  ШЦ1; 

 шпаклювання поверхонь сумішшю на основі гіпсу – ШГ1; 

 шпаклювання поверхонь сумішшю на основі полімерів – ШП1. 

 

Таблиця 5.1 – Вимоги до СБС для шпаклювальних робіт 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ШЦ1 ШГ1 ШП1 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,2 0,2 0,2 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 30 180 

Рухомість, см 7±2 7±2 7±2 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа,  

не менше: 

через 7 діб 

через 28 діб 

 

 

- 

7,0 

 

 

2,5 

- 

 

 

- 

- 

Границя міцності на розтяг при вигині,   

МПа, не менше: 

через 7 діб 

через 28 діб 

 

 

- 

1,0 

 

 

 

0,4 

- 

 

 

- 

- 

Тріщиностійкість 

Відсутність тріщин на шарі товщиною, яка дорі-

внює максимально рекомендованій товщині на-

несення за один прохід  

Морозостійкість, циклів, не менше 75 - - 

Паропроникність, мг/м∙год∙Па, не менше 0,05 0,07 0,05 

Усадка, мм/м, не більше 1,5 0,5 - 

Міцність зчеплення з основою після ви-

тримування в повітряно-сухих умовах, 

МПа, не менше 
0,3 0,3 0,2 
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Додатково виробники виділяють стартові та фінішні шпаклівки для фаса-

дів, внутрішніх сухих та вологих приміщень. 

Стартова шпаклівка – порівняно грубодисперсний матеріал для забивання 

значних нерівностей, перепадів, отворів ін. товщиною до 3 мм, яка зазвичай на-

носиться на широку малярну сітку, що покращує якість поверхні. 

Фінішна – тонкодисперсний матеріал з розміром частинок до 0,16 мм. 

Може бути декоративною, яка від звичайної відрізняється кольором. 

Розчинову шпаклювальну суміш на оброблювальну поверхню рекоменду-

ється наносити полосами, перпендикулярними одна одній. Максимальна тов-

щина кожного шару розчинової суміші не повинна перевищувати 3 мм. Для 

шпаклювання великих поверхонь застосовують шпатель з нержавіючого мате-

ріалу довжиною 50-60 см, для закладення ям, вибоїн і раковин – шпатель 30-35 

см, для закладення невеликих тріщин, раковин та накладання на великі шпателі 

шпаклівки – шпатель 8-10 см, також застосовують спеціальні кутові шпателі 

для вирівнювання кутів. Після затвердіння шпаклівки поверхню шліфують (за 

необхідності) ручними терками або шліфмашинами з грубозернистими і дріб-

нозернистими насадками (наждачним папером). 

Готові поверхні повинні бути рівними, гладенькими, з чітко обробленими 

гранями кутів пересічних площин, без слідів затирального інструменту, потьо-

ків розчину, плям і висолів. Тріщини, горбики, раковини, дутики, груба шорст-

ка поверхня та пропуски не допускаються. В окремих випадках шпаклівку за-

стосовують для отримання декоративних фактурних поверхонь. 

 

Суміші для шпаклювання «ТОКАН» 

Номенклатура СБС «ТОКАН» включає гіпсові та цементні шпаклівки для 

внутрішніх та фасадних робіт (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 – Шпаклювальні СБС «ТОКАН» 
Марка Найменування складу 

Токан-1 Гіпсо-полімерна шпаклювальна суміш для внутрішніх робіт 

Токан-2 
Біла цементно-полімерна армована шпаклювальна суміш для вологих приміщень 

та робіт на фасадах 

Токан-2С 
Сіра цементно-полімерна армована шпаклювальна суміш для вологих приміщень 

та робіт на фасадах 

 

Для виконання лабораторної роботи використовується гіпсо-полімерна 

шпаклівка «ТОКАН-1» (табл. 5.3), яка застосовується для оздоблювання стін та 

стель всередині приміщень при відносній вологості до 60%. Наноситься по гіп-

сокартонним, бетонним, оштукатуреним, ДСП і ДВП основам під фарбування 

та оклеювання шпалерами.  

Склад: гіпс, карбонатний наповнювач, РПП, пластифікатор, водоутриму-

юча добавка, сповільнювач строків тужавіння. 
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Таблиця 5.3 – Основні фізико-технічні характеристики «ТОКАН-1» 
Характеристика Значення  

Витрати сухої суміші на 1 м
3
 розчину 1130 кг/м

3
 

Максимальний залишок на ситі 0,2 мм не більш 0,5% 

Об’єм води зачинення 0,45-0,48 літрів на 1кг 

Водоутримуюча здатність більше 99,6% 

Термін придатності 60 хв 

Міцність на стиск в 7 діб не менш 5 МПа 

Міцність на розтяг при вигині в 7 діб не менш 2 МПа 

Міцність зчеплення з основою не менш 0,5 МПа 

Усадка менш 0,18% 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Просіяти шпаклівку «ТОКАН-1» через стандартний набір сит та визна-

чити залишки на ситах. Порівняти отримані значення з гранично допустимими 

згідно табл. 5.1. 

2. Замішати СБС для шпаклювальних робіт «ТОКАН-1» з необхідною згі-

дно технічних рекомендацій «ТОКАН» кількістю води зачинення. 

3. Перевірити рухомість шпаклівки. При необхідності відкоригувати кіль-

кість води зачинення в дозволених межах для отримання рухливості суміші згі-

дно табл. 5.1. 

4. Визначити термін придатності шпаклівки, який характеризується часом 

втрати рухомості суміші, при якій стає неможливим її подальше застосування». 

5. Визначити водоутримувальну здатність розчинної суміші. Для цього 

необхідне стандартне металеве кільце з внутрішнім діаметром 100 мм та висо-

тою 12 мм. Перед випробуванням 10 аркушів фільтрувального паперу зважу-

ють, викладають на скляну пластинку, зверху накладають прокладку з марлевої 

тканини, встановлюють металеве кільце і ще раз зважують. Суміш укладають 

рівно з краями металевого кільця, вирівнюють, зважують і залишають на 10 хв. 

Далі металеве кільце з розчиновою сумішшю обережно знімають разом із мар-

лею та зважують фільтрувальний папір, після чого розраховують водоутриму-

вальну здатність. 

6. Виготовити стандартні зразки балочки для визначення міцності.  

7. У віці 7 діб визначити міцність на розтяг при вигині та на стиск зразків, 

які тверділи при стандартних умовах згідно ДСТУ Б В.2.7-239. 

8. За результатами випробувань зробити висновки про відповідність су-

міші «ТОКАН-1» вимогам табл. 5.1 та 5.3. 
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Лабораторна робота №6 

КЛЕЙОВІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ 

 

Мета роботи: ознайомитись з вимогами до клейових сухих будівельних 

сумішей, методами визначення їх основних властивостей згідно ДСТУ та різно-

видами на прикладі марки «ТОКАН». 

 

Загальні положення 

Клейові суміші – суміші на основі мінеральних та органічних в’яжучих, 

що призначені для кріплення на поверхні конструкцій опоряджувальних або 

теплоізоляційних виробів із природніх або штучних матеріалів. 

Клейові суміші (табл. 6.1) класифікуються на п’ять груп: 

 облицювання плиткою на недеформованих основах, що не працюють 

на вигин – ЗК1, ЗК2, ЗКЗ; 

 облицювання плиткою на деформованих основах, що працюють на ви-

гин (балкони, тераси, підлоги тощо) – ЗК4; 

 кріплення елементів систем теплоізоляції –  ЗК5; 

 кріплення виробів на основі гіпсового в'яжучого – ЗК6; 

 облицювання важкою плиткою товщиною понад 10 мм – ЗК7. 

 

Таблиця 6.1 – Вимоги до клейових СБС 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,8 0,8 0,63 0,63 0,8 - 0,8 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 60 зо  30 60 120 30 30 

Відкритий час, хв, не менше 10 20 10 20 - 15 10 

Час коригування, хв, не менше 10 10 10 10 10 10 5 

Зміщення матеріалу, що закріплюється, мм, не більше 

(тільки для стін) 
0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

Рухомість, см - - - - 7±2 5±2 - 

Розчини 

Міцність зчеплення з основою після:        

- витримування в повітряно-сухих умовах, МПа, не менше 0,5 0,8 0,5 1,0 0,5 0,5 0,8 

 

 
- замочування у воді, МПа, не менше; - 0,5 0,5 1,0 - - 0,5 

- навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, 

МПа, не менше 

 

- 

 

0,5 

 

- 

 

1,0* 

 

0,5 

 

- 

  

 0,5 

 

 
- температурного впливу, (+70

0
С), МПа, не менше - 0,5 - 1,0   - -   0,5 

Прогин, мм, не більше - -    - 2,5 - - - 

Час можливого технологічного  

пересування, год, не раніше 
48 48 3 48 - - - 

* після 75 циклів 
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При облицюванні поверхонь клейові розчинові суміші рекомендується 

наносити на основу шаром, товщина якого дорівнює висоті зубця тертки, яку 

вибирають залежно від розмірів плитки (табл. 6.2). Плитки замочувати не допу-

скається. При виконанні зовнішніх робіт для кріплення плиток застосовують 

комбінований метод: розчинову суміш наносять на основу шаром, товщина 

якого має відповідати розміру зубця тертки, і на плитку шаром товщиною до 

1 мм, рівномірно по всій поверхні.  

Роботи з мурування стін із ніздрюватого бетону в огороджувальних конс-

трукціях з влаштуванням тонкошарових швів і склеювання блоків виконуються 

із застосуванням мурувальних сумішей групи МР. 
 
Таблиця 6.2 – Залежність між розмірами плитки і висотою зубця 

Розміри плитки, мм Висота зубця тертки, мм  

50х50 3 

100х100 4 

150х150 6 

200x200 6 

200x250 8 

300x300 10 

400x400 12 

600х600 12 

 

Клейові суміші «ТОКАН» 

Номенклатура клейових СБС «ТОКАН» включає суміші на цементно- та 

гіпсо-полімерній основі від ЗК1 до ЗК6 (табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 – Клейові СБС «ТОКАН» 
Марка Найменування складу 

Токан-СК Цементно-полімерний клей для плитки з водопоглинанням більш 5% 

Токан-1 СК Цементно-полімерний клей для плитки з водопоглинанням більш 3% 

Токан-2 СК Цементно-полімерний клей для керамограніту, природнього каменю та скла 

Токан -3 СК 
Білий цементно-полімерний клей для мармуру, скла і природнього каменю 

світлих тонів 

Токан-4 СК 
Гіпсо-полімерний клей для монтажу гіпсокартону та кладки блоків всередині 

приміщень 

Токан-МСК Цементно-полімерний клей для пінополістиролу та мінеральних плит 

Токан-2МСК Еластичний цементно-полімерний клей для плитки 

 

Для виконання лабораторної роботи використовується цементно-

полімерний клей «ТОКАН-1СК» (табл. 6.4), який застосовується для облицю-
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вання бетонних, цегляних та цементно-пісчаних недеформованих основ керамі-

чними плитками і плитками з водопоглинанням більш 3%. Застосовується для 

зовнішніх та внутрішніх робіт. Може використовуватись як вирівнюючий шар 

або розчин для кладки. 

Склад: портландцемент марки 500, кварцовий та карбонатний наповню-

вач,  РПП, водоутримуюча добавка, суперпластифікатор, мікроармуюче целю-

лозне волокно. 

 

Таблиця 6.4 – Основні фізико-технічні характеристики «ТОКАН-1СК» 

Характеристика Значення  

Витрати сухої суміші на 1 м
3
 розчину 1585 кг/м

3
 

Максимальний залишок на ситі 0,63 мм не більш 0,5% 

Об’єм води зачинення 0,18 літрів на 1кг 

Зміщення плитки не більш 0,2 мм 

Відкритий час витримки клею не більш 10 хв 

Час коригування плитки не більш 10 хв 

Морозостійкість не менш 50 циклів 

Міцність зчеплення з основою не менш 0,5 МПа 

Міцність на розтяг при вигині не менш 2,5 МПа 

Міцність на стиск не менш 7,5 МПа 

 

Порядок виконання роботи: 
1. Замішати клейову СБС «ТОКАН-1СК» з необхідною згідно технічних 

рекомендацій «ТОКАН» кількістю води зачинення. 

2. Визначити час корегування плитки. Час коригування положення мате-

ріалу, що закріплюється, оцінюють як час від початку приклеювання першої 

плитки до моменту випробування останньої плитки, коли ще не відбулося її ві-

дривання після коригування положення. Для його визначення необхідно нанес-

ти на горизонтально бетонну плиту розчинову суміш за допомогою шпателя з 

квадратними зубцями, який необхідно тримати під кутом близько 60° до повер-

хні. На отриманий шар розчинової суміші одночасно покласти три керамічні 

плитки на відстані 50 мм одна від одної та одночасно навантажити їх гирями 

масою по 500 г на 30 с. Через 5 хв повернути кожну укладену плитку на 180° 

(без зусилля та відривання). Результат являється позитивним, якщо не менше 

двох плиток не відірвалося. Випробування продовжують до досягнення мініма-

льно необхідного значення часу корегування. 

3. Виготовити стандартні зразки балочки для визначення міцності.  

4. У віці 7 та 28 діб визначити міцність на розтяг при вигині та на стиск 

зразків, які тверділи при стандартних умовах згідно ДСТУ Б В.2.7-239. 

5. За результатами випробувань зробити висновки про відповідність су-

міші «ТОКАН-1СК» вимогам табл. 6.1 та 6.4. 
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Лабораторна робота №7 

КЛАСИФІКАЦІЯ СУМІШЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ РІДКИХ  

 

Мета роботи: ознайомитись з визначенням, класифікацією, призначен-

ням та маркуванням сумішей будівельних рідких модифікованих згідно діючо-

го ДСТУ. 

 

Загальні положення 

Суміші будівельні рідкі модифіковані (далі – суміші) застосовуються на-

ряду з СБС для оздоблення та захисту бетонних, заштукатурених, цегляних, ка-

м'яних, дерев'яних та інших поверхонь елементів будівель і споруд під час бу-

дівництва, ремонту та реконструкції. 

Суміші являють собою готові до застосування композиції із зв'язуючих на 

основі водних дисперсій синтетичних полімерів, в'яжучих, наповнювачів (запо-

внювачів), барвників (пігментів) та модифікуючих добавок. 

Стандарт ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Зага-

льні технічні умови» установлює класифікацію та загальні технічні вимоги до 

сумішей (робочі властивості під час нанесення та експлуатаційні характеристи-

ки покриттів на їх основі), правила приймання та контролювання показників 

якості, транспортування та зберігання. Стандарт не поширюється на суміші, які 

використовують для отримання покриттів зі спеціальними властивостями (вог-

незахисні, жаростійкі, напружуючі, радіаційно-захисні). 

Використовувати суміші слід за температури основи, на яку вони нано-

сяться, та навколишнього середовища не нижче 5 °С та не вище 35 °С. 

Суміші класифікують за: 

-  умовами застосування (клас); 

- в'яжучими (вид); 

-  призначенням (група). 

За умовами застосування суміші поділяють на такі класи: 

1 – для зовнішніх та внутрішніх робіт у вологих приміщеннях (відносна 

вологість понад 60%); 

2 – для внутрішніх робіт у сухих приміщеннях (відносна вологість до 60% 

включно). 

За в'яжучими суміші поділяють на такі види: 

- цементні (Ц); 

-  силікатні (С); 

-  вапняні (В); 

-  полімерні (П); 

-  унормовані (У – розроблені спеціально). 

При одночасному використанні різних видів в'яжучих надається відпові-

дна комбінована познака. За призначенням суміші поділяють на групи та підг-

рупи, що наведені в табл. 7.1. Рекомендовані напрямки застосування сумішей 
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різних підгруп наведені в табл. 7.2. Структура умовної познаки суміші і прик-

лади умовних познак сумішей наведені на рис. 7.1. 

  

Таблиця 7.1 – Групи сумішей за призначенням 

Група Призначення (підгрупа) суміші Познака підгрупи 

Ґрунтовки  

Закріплююча  ЗК 

Адгезійна  АД 

Антисептична  АС 

Шпаклівки  Будівельна (підготовка поверхонь під опорядження)  БД 

Замазки  Віконна  ВК 

Розшивки  Розшивка міжплиткових швів  РШ 

Покриття  

захисні  

Гідрофобізуюче  ГФ 

Гідроізолююче  ГІ 

Зносостійке для підлог  ЗС 

Штукатурки  

Вирівнююча  ВР 

Фасадна  ФС 

Інтер'єрна  IT 

Пасти  Тонувальна  ТН 

Ін'єктуючі  

розчини  
Ремонт тріщин та підсилення бетонних та залізобе-

тонних конструкцій  
ІН 

 

 Умовна познака суміші складається з літер "х" та цифр "у", що розділені 

крапками. 

 

х   □    y   x      х    х     х  
                                                               назва групи матеріалу, агрегатний стан (Р-рідкий) 

                                                                     торгова марка виробника (за наявності)  

                                                               клас  

                                                               вид  

                                                               підгрупа  

                                                               колір (за наявності) 

                                                               познака цього стандарту 

Рис. 7.1 – Схема позначення сумішей згідно стандарту 

 

За зовнішнім видом суміші повинні бути однорідні за кольором та 

консистенцією маси без сторонніх включень. Цементні та силікатні суміші 

поставляють у двотарному пакуванні. Окремо – суха пігментна частина. 

Окремо – рідка частина: для полімерцементних покриттів – водна дисперсія 

полімеру, для силікатних покриттів – рідинне калійне скло з дисперсією 

полімерів. Перед застосуванням суху і рідку частини змішують у встановленій 

пропорції. 
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Таблиця 7.2 – Рекомендовані напрямки застосування сумішей  

Призначення  

суміші (група та 

підгрупа) 

Рекомендовані умови застосування 

Ґрунтовки  

ЗК 

Ґрунтовка, яка проникає у структуру матеріалу основи і під-

вищує когезійну міцність цієї основи. Застосовується для усіх 

основ перед виконанням оздоблювальних робіт – шпаклюван-

ням, кріпленням плиток, приклеюванням теплоізоляції, шту-

катуренням, заливанням підлог, нанесенням захисних покрит-

тів, наклеюванням шпалер  

АД 

Ґрунтовка, яка створює на поверхні основи шорсткий шар, що 

забезпечує підвищену адгезію наступних шарів оздоблення до 

основи. Застосування – те саме, що у ґрунтовок ЗК  

АС 

Ґрунтовка антисептична, якою ґрунтують нові покриття або 

покриття, вже уражені бактеріями, грибками тощо. Запобігає 

ураженню нових покриттів та знищує наявні ураження існую-

чих покриттів. Перед нанесенням ґрунтовок на уражені пок-

риття їх слід ретельно очистити  

Шпаклівки  БД 
Суміш для підготовки бетонних, цегляних, оштукатурених та 

кам'яних поверхонь під опорядження  

Замазки  ВК Суміш, яка застосовується при склінні вікон  

Покриття 

захисні  

ГФ 
Суміш, яка застосовується для гідрофобізації (нездатності 

змочування водою) та імпрегнування (просочування) основ  

ГІ 
Суміш, яка застосовується для захисту конструкцій, будинків і 

споруд від впливу на них води  

ЗС 
Суміші, які застосовуються для надання високої зносостійкос-

ті верхнім шарам підлог  

Штукатурки  

ВР 

Суміш, яка застосовується для вирівнювання зовні і всередині 

будинків поверхонь бетонних, цегляних, кам'яних із наступ-

ним нанесенням оздоблювальних покриттів  

ФС 

Суміш, яка застосовується для штукатурення поверхонь бе-

тонних, цегляних, кам'яних зовні будинків перед нанесенням 

оздоблювального покриття  

IT 

Суміш, яка застосовується для штукатурення поверхонь бе-

тонних, цегляних, кам'яних всередині будинків перед нане-

сенням оздоблювального покриття  

Пасти  ТН 
Суміші, яка застосовуються для тонування композицій буді-

вельних рідких модифікованих  

Ін'єктуючі  

розчини  
ІН 

Суміші, які застосовуються для підсилювання будівельних 

конструкцій і ремонту тріщин  
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Основні показники робочих властивостей сумішей та експлуатаційні ха-

рактеристики покриттів на їх основі повинні відповідати вимогам, наведеним у 

додатку Б. Виробник, який виготовляє суміші із показниками, які перевищують 

вимоги стандарту або доповнюють їх властивості, має право розробити і затве-

рдити у встановленому порядку технічні умови на такі суміші. 

 

Приклади умовної познаки: 

- ґрунтовки рідкої, торгової марки, для зовнішніх робіт, на вапняному 

в'яжучому, закріплюючої 

Грунтовка Р. □ .1.В.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010; 
 

- шпаклівки рідкої, торгової марки,  для внутрішніх робіт, на силікатному 

в'яжучому, будівельної 

Шпаклівка P. □ .2.С.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010; 
 

- замазки рідкої, торгової марки, для зовнішніх робіт, на полімерному 

зв'язуючому, віконної, сірої 

Замазка Р.□ .1.П.ВК сіра ДСТУ Б В.2.7-233:2010; 
 

- штукатурки рідкої, торгової марки , для зовнішніх робіт, на унормова-

ному (спеціально розробленому) в'яжучому, вирівнювальної, коричневої 

Штукатурка Р.□ .1.У.ВР коричнева ДСТУ Б В.2.7-233:2010. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Ознайомитись з каталогами сумішей «ТОКАН» та ін. виробників. 

2. Отримати індивідуальне завдання з переліком марок рідких сумішей та 

записати їх умовні позначення згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010. Для визначення 

підгруп сумішей необхідно користуватися додатком Б. 
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Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Рецептурный справочник по сухим строительным смесям / Корнеев 

В.И., Зозуля В.П. Медведева И.Н., Богоявленская Г.А., Нуждина Н.И. –  Санкт-

Петербург: РИА «Квинтет», 2010. – 318 с. 

2. Підлоги в сучасному будівництві: Наукове видання, Карапузов Є.К., 

Соха В.Г., Ушеров-Маршак О.В., Величко А.М., Лайкін В.В. – К. Вища освіта, 

2012. – 232 с. 

3. Сухие строительные смеси: Справ. пособие / Е. К. Карапузов, Г. Лутц, 

Х. Герольд, Н. Г. Толмачев, Ю. П. Спектор. – К.: Техніка, 2000. – 226 c. 

4. ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови. 

5. ДСТУ Б В. 2.7-46-2010. Будівельні матеріали. Цементи загальнобудіве-

льного призначення. Технічні вимоги. 

6. ДСТУ Б В.2.7-82-99. Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні 

умови. 

7. ДСТУ Б EN 13139:2013 (EN 13139:2002). Заповнювачі для розчину. 

8. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Будівельні матеріали. Добавки активні мінера-

льні та добавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови. 

9. ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. 

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. 

10. ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі 

модифіковані. Загальні технічні умови. 

11. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо за-

стосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. 

12. ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Настанова з виконання робіт із застосуван-

ням сухих будівельних сумішей. 

13. ДСТУ Б В.2.7-233:2010. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Зага-

льні технічні умови. 

14. ДСТУ Б В.2.7-239:2010. Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 

Методи випробувань. 

15. Каталог продукції: сухі будівельні суміші «ТОКАН»  – 32 с. 
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ДОДАТОК А 

Вимоги до сухих сумішей, розчинових сумішей та розчинів на їх основі 

 

Таблиця А.1 – Вимоги до сумішей для мурування 

Назва показника 

Значення показника 

для групи 

МР1  МР2  МРЗ  МР4  

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 2,5 1,25 1,25 2,5 

Розчинові суміші 

Рухомість, см, не менше 4 5 7 6 

Термін придатності, хв, не менше 90 120 90 60 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа, не менше 5 5 5 5 

Міцність зчеплення з основою після витримування в пові-

тряно-сухих  умовах, МПа, не менше 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Морозостійкість, циклів 25-75 25-75 - 25-75 

Теплопровідність, Вт/(м∙К), не більше -  -  - 0,35 

Примітка. Морозостійкість сумішей для мурування приймається на 10 циклів вище, ніж мо-

розостійкість мурувального конструкційного матеріалу. 

 

Таблиця А.2 – Вимоги до сумішей для влаштування елементів підлоги 

Назва показника 
Значення показника для групи 

СТ1 СТ2 СТ3 П ПР1 ПР2 ПРЗ ПР3 ПО1 ПО2 ПО3 

Суміші 

уміші Крупність заповнювача, мм, не більше 1,25 1,25 1,25 0,63 0,63 0,63 1,25 1,25   4,0 

Розчинові суміші 

Рухомість, см, не менше 8 8 8 - - - - - - 

Розтічність, см, не менше - - - 20 20 20 17 17 - 

Термін придатності, хв, не менше 20 20 20 20 20 20 20 20 - 

Розчини 

Міцність зчеплення з бетонною основою піс-

ля витримування в повітряно-сухих  умовах , 

МПа, не менше 

0,2 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Границя міцності на стиск, МПа, 

не менше: 

 - через 3 доби 

 - через 28 діб 

 

 

5 

15 

 

 

5 

20 

 

 

10 

35 

 

 

5 

15 

 

 

7 

20 

 

 

10 

30 

 

 

7 

25 

 

 

10 

35 

 

 

20      

50 

Границя міцності на розтяг при вигині через 

28 діб, МПа, не менше 

 

3,5 

 

4,5 

 

6,0 

 

3,0 

 

4,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

7,0 

Стираність, г/см
2
, не більше - - - - - - 0,7 0,7 0,7 

Усадка, мм/м, не більше 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 

Морозостійкість, циклів, не менше - - 50 - - 50 - 75 75 
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Таблиця А.3 – Вимоги до сумішей для поверхонь 

Назва показника 
Значення показника для групи 

РМ1 РМ2 РМЗ ІН1 ІН2 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 2,5 1,25 1,25 0,63 0,315 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 30 30 30 30 30 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа, не менше: 

- через три доби; 

- через 28 діб 

 

5,0 

35,0 

 

6,0 

30,0 

 

4,0 

20,0 

 

10,0 

40,0 

 

10,0 

40,0 

Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, МПа, 

не менше  

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

10,0 

 

12,0 

Морозостійкість, циклів, не менше 75 75 - 75 75 

Усадка, мм/м, не більше 1,2 1,2 2,0 - - 

Міцність зчеплення з основою після: 

- витримування в повітряно-сухих умовах, МПа,  

не менше 

- навперемінного заморожування і відтавання 50 

циклів, МПа, не менше 

 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

 

0,8 

 

- 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

 
Примітка. Для сумішей з короткими термінами тужавлення  (менше 30 хв.) термін придатно-

сті визначається виробником. 

 

Таблиця А.4 – Вимоги до сумішей для закріплення матеріалів 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,8 0,8 0,63 0,63 0,8 - 0,8 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 60 зо  30 60 120 30    30 

Відкритий час, хв, не менше 10 20 10 20 - 15 10 

Час коригування, хв, не менше 10 10 10 10 10 10 5 

Зміщення матеріалу, що закріплюється, мм, не більше 

(тільки для стін) 
0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

Рухомість, см - - - - 7±2 5±2 - 

Розчини 
Міцність зчеплення з основою (МПа) після:        

- витримування в повітряно-сухих умовах не менше; 0,5 0,8 0,5 1,0 0,5 0,5 0,8 

 

 
- замочування у воді,  не менше; - 0,5 0,5 1,0 - - 0,5 

- навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не 

менше; 

 

- 

 

0,5 

 

- 

 

1,0* 

 

0,5 

 

- 

  

 0,5 

 

 
- температурного впливу, (+70

0
С), не менше - 0,5 - 1,0      - -   0,5 

Прогин, мм, не більше - -    - 2,5 - - - 

Час технологічного пересування, год, не раніше 48 48 3 48 - - - 

* після 75 циклів 
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Таблиця А.5 – Вимоги до сумішей для заповнення швів 

Назва показника 
Значення показника для групи 

РШ1 РШ2 РШЗ 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,4 0,8 0,4 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 60 120 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа, не 

менше: 

- через три доби 

- через 28 діб 

 

 

3,0 

10,0 

 

 

3,5 

12,0 

 

 

3,0 

10,0 

Границя міцності на розтяг при вигині 

через 28 діб, МПа, не менше  
2,5 3,5 3,0 

Тріщиностійкість 

Відсутність тріщин на шарі товщиною, яка дорів-

нює максимально рекомендованій ширині шва (до-

даток А, ДСТУ) 

Водопоглинання за 24 год, кг/м
2
,  

не більше 
1,0 1,2 1,5 

Усадка, мм/м, не більше 2,5 2,5 1,5 

Міцність зчеплення з основою з бетону 

після: 

- витримування в повітряно-сухих 

умовах, МПа, не менше 

- замочування у воді, МПа, не менше 

 

 

 

      0,5 

      0,5 

 

 

 

      0,5 

      0,5 

 

 

 

     0,5 

     0,5 

Морозостійкість, циклів, не менше 50 75 50 

Стираність, г/см
2
, не більше 0,7 0,7 0,7 

 

 

 

 



30 

 

Таблиця А.6 – Вимоги до сумішей для штукатурення 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ШТ1 ШТ2 ШТЗ ШТ4 ШТ5 ШТ6 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,63 0,8 1,25 - 2,5 0,63 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 60 60 60 60 30 

Рухомість, см, не менше 8 6 8 - - 8 

Розчини 

Міцність зчеплення з основою після:       

 - витримування в повітряно-сухих 

умовах, МПа, не менше 0,3 0,3 - 0,5 0,2 0,1 

- навперемінного заморожування та ві-

дтавання, 75 циклів, МПа, не менше - - - 0,5 0,2 - 

Границя міцності на стиск через 28 діб, 

МПа, не менше  5,0 7,0 2,5 - 1,0 0,5 

Границя міцності на розтяг при вигині 

через 28 діб, МПа, не менше 1,2 2,0 1,2 - 0,5 0,1 

 Водопоглинання за 24 год, кг/м
2
,  

 не більше 
- 1,0 0,8 0,6 0,6 - 

Паропроникність, мг/м∙год∙Па,  

не менше 0,07 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 

Тріщиностійкість 

Відсутність тріщин на шарі товщиною, яка дорів-

нює максимально рекомендованій товщині нане-

сення за один прохід (додаток А, ДСТУ) 

Теплопровідність, Вт/(м∙К), не більше - - 0,3 - 0,2 - 
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Таблиця А.7 – Вимоги до сумішей для шпаклювання 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ШЦ1 ШГ1 ШП1 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,2 0,2 0,2 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 30 180 

Рухомість, см 7±2 7±2 7±2 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа,  

не менше: 

через 7 діб 

через 28 діб 

 

 

- 

7,0 

 

 

2,5 

- 

 

 

- 

- 

Границя міцності на розтяг при вигині, 

МПа, не менше: 

- через 7 діб 

- через 28 діб 

 

 

- 

1,0 

 

 

 

0,4 

- 

 

 

- 

- 

Тріщиностійкість 

Відсутність тріщин на шарі товщиною, яка дорів-

нює максимально рекомендованій товщині нане-

сення за один прохід (додаток А, ДСТУ) 

Морозостійкість, циклів, не менше 75 - - 

Паропроникність, мг/м∙год∙Па,  

не менше 
0,05 0,07 0,05 

Усадка, мм/м, не більше 1,5 0,5 - 

Міцність зчеплення з основою після 

витримування в повітряно-сухих умо-

вах, МПа, не менше 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

Таблиця А.8 – Вимоги до сумішей для анкерування та монтажу 

Назва показника 
Значення показника для групи 

АН1 МН1 
Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,315 - 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 5 30 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа, не менше: 

- через 6 год 

- через одну добу 

- через 28 діб 

          

10 

20 

40 

 

- 

40 

60 

Границя міцності на розтяг при вигині, МПа, не менше: 

- через 6 год 

- через 1 добу 

- через 28 діб 

          

          2,0 

2,5 

8,0 

 

- 

3,5 

7,0 

Морозостійкість, циклів, не менше 50 50 

Міцність на виривання анкера, МПа, не менше 

Усадка, мм/м, не більше 

100 

- 

- 

1.5 Усадка, мм/м, не більше - 1,5 
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Таблиця А.9 – Вимоги до сумішей для улаштування гідроізоляції 

Назва показника 
Значення показника для групи 

ГІ1 ГІ2 ГІ3 ГІ4 ГІ5 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 120 120 30 60 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа, не менше 12 - 4 5 10 

Водопоглинання за 24 год, кг/м
2
, не більше - - 0,6 - - 

Усадка , мм/м, не більше 2 - - - 2 

Міцність зчеплення з основою після: 

- витримування в повітряно-сухих умовах, МПа, не 

менше 

 

 

 

- замочування в воді, МПа, не менше 

 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,080 до  

пінополі-

стиролу; 

0,015 до  

мінвати 

 

те саме 

 

0,8 

 

 

 

 

0,8 

 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

Морозостійкість, циклів, не менше 50 50 50 - 50 

Паропроникність, мг/м∙год∙Па, не менше 0,03 - 

0,10 по  

мінваті; 

0,04 по пі-

нополі 

стиролу 

0,03 0,03 

Еластичність при згині,  мм, не більше - 20 - - - 

Усадка, мм - - 1,5 - - 

Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб, МПа,  

не менше 
0,05 0,2 - - - 

  

Таблиця А.10 – Вимоги до сумішей для реставраційних штукатурок 

Назва показника 
Значення показника 

РС1 РС2 

Суміші 

Крупність заповнювача, мм, не більше 1,25 0,8 

Розчинові суміші 

Термін придатності, хв, не менше 60 60 

Рухомість, см 7,0 ±0,5 7,0 ±0,5 

Розчини 

Границя міцності на стиск, МПа 2-6 1,5-5 

Водопоглинання за 24 год, кг/м
2
, не більше 1,0 0,3 

Густина, кг/м
3
, не більше - 1500 

Вміст повітряних пор, %, не менше 20 25 

Паропроникність, мг/м ∙ год∙Па, не менше 0,15 0,15 

Морозостійкість, циклів, не менше 50 50 

Здатність до насичення солями, %, не менше 20 25 
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ДОДАТОК Б 

Вимоги до рідких будівельних сумішей та покриттів на їх основі 

 

Таблиця Б.1 – Суміші для ґрунтування 

Назва показника 
Значення показника для підгрупи 

ЗК АД АС 

Суміш 

Умовна в'язкість за температури (20,0±0,5)°С (за віс-

козиметром ВЗ-246 із діаметром сопла 4 мм), с, не 

менше  

8 10 8 

Час висихання до ступеня 3 за температури (20±2) 

°С, год, не більше  
6 8 6 

Покриття 

Зовнішній вигляд, колір  
Однорідне за кольором і фактурою, 

без патьоків, тріщин, віспин 

Стійкість до статичного впливу води (суміші, які за-

стосовують при виконанні фасадних робіт) за темпе-

ратури (20±2) °С, год, не менше  

24 

Паропроникність, мг/(м · год · Па), не менше  0,03 0,04 0,03 

Зв'язуюча здатність, г, не менше  6 - - 

  

Таблиця Б.2 – Суміші для шпаклювання 

Назва показника 
Значення показника для підгрупи 

БД 

Суміш 

Рухомість, см  6-9 

Час висихання до ступеня 3 за температури (20±2) 

°С, год, не більше  
24 

Зручність нанесення  
Легко наноситься, не згортається і не 

тягнеться за інструментом 

Покриття 

Зовнішній вигляд, колір  
Однорідне за кольором і фактурою,  

без тріщин 

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

Паропроникність, мг/(м · год · Па), не менше  0,03 

Коефіцієнт водопоглинання (суміші, які застосову-

ють при виконанні фасадних робіт), кг/м
2 

 · √год , не 

більше  

0,5 

Тріщиностійкість  
Відсутність тріщин на шарі  

завтовшки до 3 мм 

Здатність до шліфування  
При шліфуванні утворюється  

рівна поверхня 
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Таблиця Б.3 – Суміші для розшивки швів 

Назва показника Значення показника для  

підгрупи 

РШ 

Суміш 

Зручність нанесення  

Легко наноситься, не згорта-

ється і не тягнеться за інстру-

ментом 

Покритті 

Міцність зчеплення з основою (згідно з галуззю застосуван-

ня), МПа, не менше  
0,5 

Коефіцієнт водопоглинання, кг/м
2
· √год, не більше  0,2 

Морозостійкість, циклів, не менше (суміші, які засто-

совуються зовні приміщень)  
75 

Границя міцності на стиск, МПа, не менше: 

 - через 3 доби  

- через 28 діб  
3  

10 

Усадка, мм/м, не більше  2 

Стираність, г/см
2
, не більше  0,7 

  

Таблиця Б.4 – Суміші для шпарування (замазки) 

Назва показника 

Значення показника  

для підгрупи 

ВК 

Суміш 

Зручність нанесення  
Легко наноситься, не згорта-

ється і не тягнеться за інстру-

ментом 

Покриття 

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

Коефіцієнт водопоглинання, кг/м
2
· √год, не більше  0,1 

Морозостійкість, циклів, не менше (суміші, які за-

стосовуються зовні приміщень)  
75 

Здатність до шліфування  
При шліфуванні утворюється 

рівна поверхня 

Усадка, мм/м, не більше  2 

Стираність, г/см
2
, не більше 0,7 
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Таблиця Б.5 – Суміші для захисних покриттів 

Назва показника 

Значення показника для  
підгрупи 

ГФ ГІ ЗС 

Суміш 

Час висихання до ступеня 3 за температури (20±2) °С, год, не 
більше  

4 6 - 

Рухомість, см, не менше  - - 8 

Покриття 

Зовнішній вигляд, колір  Згідно зі зразком віднесення 

Коефіцієнт водопоглинання, кг/м
2
· √год, не більше  0,05 0,15 0,2 

Морозостійкість, циклів, не менше  50 50 75 

Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб, МПа, не менше  0,2 0,3 - 

Покривність висушеної плівки, г/м
2
, не більше  140 260 - 

Стійкість до статичного впливу води за температури (20,0±2) 
°С, год, не менше  

- - 24 

Еластичність плівки при згині, мм, не більше  - 5 - 

Стираність, г/см
2
, не більше  - - 0,25 

Термін служби в умовах експлуатації згідно з ГОСТ 15150,  

років, не менше: 

У1, ХЛ1, УХЛ1  

У2, УЗ, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3  

  

  

- 

- 

  

  

8  

6 

  

  

8  

6 

 

Таблиця Б.6 – Суміші для штукатурення 

Назва показника 
Значення показника для підгрупи 

ВР ФС IT 
Суміш 

Рухомість, см, не менше  6 - 8 

Морозостійкість, циклів, не менше  5 

Покриття 

Зовнішній вигляд, однорідність, колір  Згідно зі зразком віднесення 

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

Границя міцності на стиск, МПа, не менше (крім пок-
риттів виду П)  

7,5 5 2,5 

Коефіцієнт водопоглинання, кг/м
2
· √год, не більше  0,5 0,2 0,3 

Паропроникність, мг/(м·год·Па), не менше  0,03 

Морозостійкість, циклів, не менше  50 - 

Тріщиностійкість  
Відсутність тріщин на шарі  

завтовшки до 5 мм 

Термін служби в умовах експлуатації згідно з ГОСТ 
15150, років, не менше: 
У1, ХЛ1, УХЛ1  

- 10 - 

У2, УЗ, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 - 6 - 
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Таблиця Б.7 – Пасти для тонування 

Назва показника 
Значення показника для підгрупи 

ТН 

Суміш 

Зовнішній вигляд, однорідність, колір  Згідно зі зразком віднесення 

Рухомість, см  6-8 

Зручність використання  
Легко змішується з базовими сумішами, які 

слід пігментувати 

Морозостійкість, циклів, не менше  5 

Покриття 

Оцінка бази за кольором, ΔL, ΔЕав  1,5 

Умовна світлостійкість, год, не менше  2 

  

Таблиця Б.8 – Ін'єктуючі суміші (підсилюючі) 

Назва показника 
Значення показника для підгрупи 

 ІП 

Суміш 

Зручність використання 
Легко заповнює тріщини або 

порожнечі в тілі конструкцій 

Покриття 

Зовнішній вигляд, колір  
Однорідне за кольором і фактурою, 

без патьоків, тріщин, віспин 

Стійкість до статичного впливу води за температури 

(20,0±0,5) °С, год, не менше  
24 

Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше  2,0 

Границя міцності на стиск, через 28 діб, МПа, не менше  70 

Границя міцності на згин через 28 діб, МПа, не менше  20 

Коефіцієнт водопоглинання, кг/м
2
· √год, не більше  0,05 
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