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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  

Армуюча суміш для систем 
теплоізоляції ПСТ-094 

 
 

 

 
Шпаклювання фасадних елементів декору та 
улаштування панцерного вологозахисного шару 
по фасадній теплоізоляції 
 

• Для шпатлювання мінеральних і полімерних теплоізоляційних 
плит 

• Висока адгезія до мінеральних основ та фасадних 
теплоізоляційних плит 

• Висока пластичність і міцність на вигин 
• Вологостійка, морозостійка, паропроникна 
• Негорюча 
• Тріщиностійка, міцна в тонкому шарі 
• Для зовнішніх і внутрішніх робіт 

 
Фасування: 25 кг  

 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 
Склад суміш цементу з мінеральними заповнювачами, модифікуючими добавками, 

органічними адгезивами і армувальним волокном 
Колір світло-бежевий 
Зачинення суміші ~0,18 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші 
Крупність заповнювача не більше 0,63 мм 
Термін придатності розчинової суміші не менше 120 хвилин 
Відкритий час не менше 20 хвилин 
Час коригування не менше 10 хвилин 
Міцність на стиск (через 28 діб) не менше 7,0 МПа 
Температура застосування розчинової суміші від +35 до +5 °С 
Адгезія до основи до мінеральних поверхонь: не менше 1,0 МПа; 

до плит ППС: не менше 0,08 МПа; 
до плит МВ: не менше 0,015 МПа; 

Морозостійкість не менше 75 циклів 
Теплопровідність 0,8 Вт/м×К 
Рухомість для шпаклювання: 5,5 ± 0,5 см 
Коефіцієнт опору паропроникності не більше 10 м×год×Па/мг (µ = 10) 
Паропроникність не менше 0,1 мг/м×год×Па 
Водопоглинення не більше 0,6 кг/м² × √год. 
Мінімальна товщина шару вирівнюючого - 2 мм; 

армуючого - 3 мм 
Витрати сухої суміші Від 5,0 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 
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передбачених даною інструкцією. 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Застосування 

 
Високоадгезійна суміш ПСТ-094 надає шпаклювальному розчину світло-бежевий колір, високу 
стійкість до температурних деформацій та міцність на згин, і призначена для шпаклювання 
фасадних елементів декору, а також улаштування панцерного вологозахисного шару по фасадній 
теплоізоляції на основі мінеральної вати, пінополістиролу, коркового дерева і екструдованого 
пінополістиролу в системі скріпленої теплоізоляції фасадів будівель. 
Панцерна шпаклівка ПСТ-094 ефективна при ремонті фасадів та при вирівнюванні старих 
штукатурних покриттів. 
Суміш ПСТ-094 рекомендовано використовувати для вирівнювання поштукатурених і бетонних 
поверхонь з армуванням скловолокнистою сіткою або без неї.  
Суміш ПСТ-094 можливо використовувати як самостійний будівельний розчин, і як добавку до 
будівельного розчину для поліпшення його технічних характеристик. 
При виникненні необхідності підвищити гідрофобні властивості, а також адгезію до основи, клейову 
суміш готувати із застосуванням емульсії контактної ПЛ-125 або еластичної ПЛ-127. 
 

Підготовка 
основи 
 

 
Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог БНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. 
Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, не підданою промерзанню. Поверхню очистити від 
забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (масляні та жирові плями, 
змащувальні матеріали, антиопалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). 
Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити. 
При підготовці старих фасадних покриттів обробку поверхні проводити піскоструменевим чи 
дробоструменевим методом. Як абразивний матеріал застосовувати пісок розміром 0,75-1,2 мм. 
При невеликих обсягах робіт поверхню слід очистити від неміцних шарів ручним будівельним 
інструментом. 
Тріщини на поверхні розчистити від залишків зруйнованого матеріалу, заґрунтувати ґрунтовкою 
ПГС-122 або ПГС-117 і вирівняти сумішшю, наприклад, клеєм ПСТ-114 або сумішшю ПСМ-100. 
Гладкі поверхні високої щільності (наприклад, бетон високої марки) для покращення адгезії 
зачистити і обробити ґрунтовкою кварцовою ПГС-115. 
Тріщини і нерівності розміром менше 2 мм заповнювати розчиновою сумішшю не потрібно. Якщо 
на поверхні конструкції є западини до 10 мм, їх потрібно заповнити розчиновою сумішшю, 
приготовленою з сухої суміші ПСМ-100, а виступи понад 10 мм вирівняти механічним способом за 
допомогою електричної свердлильної машини, обладнаної сталевою щіткою або шліфувальним 
кругом. 
При улаштуванні «Системи скріпленої фасадної теплоізоляції ПОЛІПЛАСТ» закріплення 
теплоізоляційних фасадних плит виконувати відповідно до технологічної карти для даного виду 
робіт. 
При улаштуванні вологозахисного шару по фасадній теплоізоляції, розмір щілин між плитами 
допускається не більший за 2 мм. Якщо під час закріплення плит до поверхні огороджувальних 
конструкцій між плитами утворяться щілини, ширина яких становить понад 2 мм, їх потрібно 
заповнювати смужками, вирізаними з полістирольних або мінераловатних плит. 
Перед влаштуванням вологозахисного шару для захисту мінераловатної теплоізоляції, по всій 
поверхні закріплених теплоізоляційних плит улаштувати адгезійний шар ПСТ-114, ПСТ-014 або 
ПСТ-094 товщиною 1,5-2 мм. Суміш наносити нержавіючим шпателем із зубом 6-8 мм. 
Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфування 
пінополістирольних плит сталевими терками або наждаковим папером набитим на дерев'яні 
бруски, а також при глибоких перепадах місць монтажу тарілкових дюбелів від поверхні 
теплоізоляційних плит, виконати їх шпаклювання сумішшю ПСТ-094. 
Не раніше ніж через три доби після нанесення адгезійного шару по мінераловатним плитам та 
після виконання операцій, що забезпечать високу адгезію шпаклювального розчину до 
пінополістирольних плит, в термін семи діб влаштувати вологозахисний шар. 
 

Виконання 
робіт  
 

 
Для зачинення сухої суміші ПСТ-094 застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної 
(від +15 до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером або 
дрилем із спеціальною насадкою або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, 
доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Витримати технологічну паузу, 5 хвилин 
для дозрівання суміші, та перемішати її ще раз. 
Кількість води зачинення може вагатись в межах від 5 до 6 л на 25 кг сухої суміші ПСТ-094. 
Для влаштування вологозахисного шару - шар адгезійної шпаклівки ПСТ-094 товщиною 3-5 мм 
армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою з осередком 5х5 мм таким чином, щоб склосітка 
знаходилась посередині шару або була занурена в товщі адгезійної шпаклівки на 1/3 товщини 
вологозахисного шару. 
Для цього розчинову суміш ПСТ-094 нанести зубчатим шпателем, із довжиною зуба 6-8 мм, на 
адгезійний шар або безпосередньо на пінополістирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар 
розчину панцерної шпаклівки занурити лугостійку скловолокнисту сітку вертикальними полотнами з 
напуском 10 см. 
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Армувальна сітка повинна накриватися шаром розчину не менше 1 мм (в місцях напусків - 0,5 мм, 
максимальний шар 3 мм). Суміш, що проступила крізь скловолокнисту сітку одразу вирівняти 
гладкою стороною зубчатого шпателя. 
При улаштуванні в якості фінішного шару тонкошарової фасадної декоративної штукатурки 
загальна товщина вологозахисного покриття ПСТ-094 повинна становити не менш як 3 мм, а при 
використанні фасадних фарб - не менше 5 мм. 
Уникати надмірного вирівнювання поверхні! Великі нерівності затверділої панцерної шпаклівки 
зашкурити.  
Штукатурні декоративно-оздоблювальні покриття наносити не раніше ніж через 3 доби. 
Декоративно-фарбувальні покриття наносити на поверхню фасаду після 7 діб від часу нанесення 
вологозахисного шару. 
2. Панцерна шпаклівка ПСТ-094 ефективна при вирівнюванні штукатурних покриттів та бетонної 
поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах. 
Для вирівнювання мінеральних поверхонь панцерну шпаклівку ПСТ-094 наносити нержавіючим 
шпателем товщиною не менше 2 мм. При необхідності шар панцерної шпаклівки армувати; 
товщина шару - не менше 3 мм. Час технологічної витримки перед нанесенням декоративних 
покриттів складає 7 діб. 
В зоні постійного зволоження поверхню основи обробити обмазувальною еластичною полімер-
цементною гідроізоляційною сумішшю ПРГ-02. 
Перед декоративним штукатурним покриттям по вирівнюючому або вологозахисному шару нанести 
шар ґрунт-фарби ПГС-116. Технологічна перерва перед виконанням штукатурних робіт - 24 годи. 
Декоративні тонкошарові опоряджувальні покриття, що застосовуються по вологозахисному шару 
в системі теплоізоляції фасадів повинні бути атмосферостійкими, міцними, гідрофобними, 
паропроникними, миючими, стійкими до забруднення під впливом атмосферних факторів, легко 
наноситись. Такими є: декоративна мінеральна штукатурка ПЦШ-054 ("рельєф"), ПЦШ-055 
("баранець"), ПЦШ-056 ("короїд"). 
 

Рекомендації 

 
Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +5 до +30 °С та 
відносній вологості повітря не більше 80%. Усі наведені в технічному листі показники якості та 
рекомендації мають силу при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній 
вологості повітря 60%.  
Для якісного виконання робіт слід триматися наступних правил зберігання пінополістирольного 
декору: 
- не допускається зберігання продукції без пакування, складеними стопками, - при такому 
складуванні деталі, що знаходяться знизу, можуть ушкодитись; 
- не можна зберігати профілі на нерівних поверхнях, або приставленими до стіни, або на 
поверхнях, габарити яких менше, ніж складувальна продукція, - все це може призвести до 
деформації виробів, що ускладнює якісний монтаж; 
- уникати попадання на вироби атмосферних осадів і прямих сонячних промінів. 
 

 

 
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 обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки 
безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами.  
У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи та очі. 
При додаванні води розчин, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання 
суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою і  звернутися по допомогу до лікаря. 
Невикористану суміш та промивні води (після промивки тари і інструменту) утилізувати згідно 
ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПін 4360-88.  
 
ДСТУ-П Б В.2.7-126:2011 групи МР2 
Гігієнічний висновок №05.03.02-04/20147 від 25.03.2014 р.  
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