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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  
Клейова суміш для монтажу та  
шпаклювання піно- та газобетонними 
блоками  

ПСТ 092 

 

 

Ремонтно-відновлювальна грубозерниста суміш 
для ремонту бетонних поверхонь 
  

 Виключає промерзання кладки крізь шви 
 Пластична та зручна при нанесенні 
 Може використовуватись для шпаклювання і дрібного ремонту 
 Вологостійка 
 Морозостійка 
 Висока адгезія до мінеральних основ 
 Міцна в тонких шарах 
 Економічна 

 
Фасування: 25 кг  

 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 

Склад суміш цементу з мінеральними заповнювачами та органічними 
модифікаторами 

Зовнішній вигляд однорідна сипуча маса без сторонніх домішок 
Пропорція змішування ~0,25 л ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші 
Крупність заповнювача 0-0,63 мм та не більше 0,8 мм 
Час придатності розчиненої суміші ~240 хвилин, але не менше 120 хвилин 
Відкритий час ~ 10 хвилин 
Час коригування ~ 5 хвилин 
Міцність на стиск (через 28 діб) не менше 5 МПа 
Температура застосування розчиненої суміші від +30 до +5 °С 
Адгезія до основи не менше 0,2 МПа 
Морозостійкість не менше 50 циклів 

Рухомість не менше 5 см (ДСТУ); для закріплення: 5,0 ± 0,5 см; для 
шпаклювання: 6,0 ± 0,5 см 

Температура експлуатації затверділого розчину від —30 °С до +70 °С 
Товщина шару 1-5 мм 
PH - значення >12 
Витрати сухої суміші ~ 1,3 кг/м²×1 мм шва 
Колір сірий з відтінком 
 
Увага!  
Даний технічний лист встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не 
може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт дотримуватись існуючих правил виконання 
будівельних робіт та техніки безпеки. Виробник не несе відповідальності за невірне використання матеріалів, а також за 
використання в інших цілях та умовах, непередбачених даним описом. З моменту появи даного технічного опису всі 
попередні стають не дійсними. 
Виробник не несе відповідальності за невірне використання суміші або використання її в цілях та умовах не 
передбачених даною інструкцією. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Застосування 

Суміш ПСТ-092 призначена для тонкошарового мурування ніздрюватими (піно-, газобетонними, 
газосилікатними) блоками з чітко витриманими геометричними розмірами та формою. Ефективна 
для шпаклювання і ремонту дрібних дефектів поверхонь із вказаних блоків. Застосовується як 
всередині сухих або вологих приміщень, так і зовні будівель. Властивості матеріалу ПСТ-092 
дозволяють склеювати ніздрюваті блоки тонким шаром клею, при ширині швів 1-5 мм, за рахунок 
чого, отримати однорідну, з точки зору теплоізоляції, стіну та попередити її промерзання крізь шви. 

Приготування 
розчину 

~0,25 л ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші 

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 піддана промерзанню. Поверхню очистити від 
забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (масляні та жирові плями, 
змащувальні матеріали, особливо антиопалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття 
та ін.). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, а також дрібні нерівності слід видалити і 
проґрунтувати основу у відповідності з характером поверхні (наприклад, ґрунтовкою ПГС-122 або 
ПГС-117). Гладкі поверхні (наприклад, бетонні) для покращення адгезії зачистити і обробити 
ґрунтовкою кварцовою ПГС-115. Захищати робоче місце від вітру. Перед тим як розпочати 
укладання першого ряду блоків, - ретельно вирівняти поверхню основи за допомогою будівельного 
розчину ПСМ-75 або звичайного цементно-піщаного розчину. Поверхні ніздрюватих блоків, на які 
буде наноситися розчинова суміш ПСТ-092, попередньо очищати від пилу та крихт.  

Виконання 
робіт  
 

Для зачинення клейової суміші ПСТ-092 застосовувати регламентовану кількість чистої 
прохолодної (від +15 до +20 °С) води. Суху суміш поступово додавати в рідину при перемішуванні 
міксером, або дрилем зі спеціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 
хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання змішувача 
повинна складати 400-600 обертів на хвилину. Витримати технологічну паузу, 5 хвилин для 
"дозрівання" суміші, та перемішати її ще раз. Кількість води зачинення може вагатися в межах від 
6,0 до 6,5 л на 25 кг сухої суміші ПСТ-092. Готову розчинову суміш розподілити зубчастою теркою, 
спеціальним черпаком з зубчастою кромкою або за допомогою клейової каретки, по 
вирівнювальному шару, а потім по мірі зведення стіни – по поверхні наступного ряду блоків та на їх 
вертикальних монтажних поверхнях. Величина зубців залежить від витримування правильних 
геометричних характеристик при виготовленні блоків і може складати від 4 до 10мм. Якщо блоки із 
пазогребневою структурою та у випадку двостороннього штукатурного оздоблення стінової 
конструкції з блоків, розчинову суміш дозволяється наносити тільки на горизонтальні монтажні 
поверхні.  Блоки укладати на шар розчинової суміші протягом приблизно двадцяти хвилин з 
моменту її нанесення ("відкритий час") та коректувати їх положення ударами гумового молотку 
протягом не більше семи хвилин після укладання ("час коректування"). 

 
Увага Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від +30 до +5 °С та відносній 
вологості повітря не більше 60%. Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при 
температурі навколишнього середовища +20 С та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах можлива зміна 
часу застосування матеріалу, "відкритого часу" та "часу корегування". При виконанні робіт в зимовий період при 
температурі навколишнього середовища від +5 до —10 С, використовувати протиморозну добавку ПМР-141. "В 
процесі приготування і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, 
промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. В зв'язку з підвищеним пилостворенням 
захищати дихальні шляхи та очі.  
Термін та 
умови 
зберігання  

В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +1ºС до +30ºС, на 
піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці – не більше 12 місяців від дати виробництва. 

 
Правила 
безпеки  
 

Клейова суміш ПСТ-092 містить цемент та при взаємодії з водою спричиняє лужну реакцію, тому 
при роботі з нею необхідно захищати очі та шкіру. При попаданні суміші в очі, - промити їх водою 
або 1% розчином борної кислоти і звернутися до лікаря. "Невикористану суміш і воду, після 
промивки тари і інструменту, утилізувати відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88. 
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