
 
СУМІШ КЛЕЙОВА МУРУВАЛЬНА ДЛЯ ГАЗОБЕТОННИХ І 

ПІНОБЕТОННИХ БЛОКІВ 
 

 Для облаштування перегородок із газобетону 

 Для штукатурки поверхні блоків 

 Висока фіксувальна здатність 

 Висока адгезія до основи 

 Пластична  

 

Суміш клейова мурувальна «Master-Carcass» призначена для кладки стіновими 

блоками з ніздрюватого бетону, легкого бетону, силікату, вапняку; цегляної кладки; 

облаштування перегородок з газобетону; штукатурення поверхні блоків зовні та 

всередині будівель. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

Підготовка поверхні виконується згідно ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути: 

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим 

інструментом або вручну, очистити від олій та залишків фарби); 

- міцною (не нижче міцності покриття); 

- якщо основа має високе водопоглинення та для підвищення контакту з сумішшю 

основу обробити ґрунтовкою «Master» чи «iMaster» (за 4 години до початку робіт). 

  

ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Роботи виконувати при температурі повітря від +5°С до +35°С. Температура 

поверхні основи повинна бути у таких же межах. 

Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка вказана у технічних 

характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із 

гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову 

перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом  180 хвилин (за 

рекомендованих атмосферних умов). При підвищених температурах повітря 



необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її 

рухливості. 

Наносять зачинену суміш "Master-Carcass" на поверхню блоків, які стикуються, за 

допомогою шпателя або інших інструментів. Корегування встановлених блоків 

можливо протягом 5-10 хвилин за допомогою гумового молоточка. 

Дефекти пористого блоку рекомендовано усунути за допомогою зачиненої суміші 

"Master-Carcass", що створює монолітну структуру конструкції. 

 
Суміш ТМ "Master" Ц1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

 

 

Склад 
Суміш цементу та мінеральних складових, 

модифікована полімерними домішками 

Крупність заповнювача Не більше 0,8 мм 

Час придатності зачиненої суміші для 

використання 
180 хв. 

Відкритий час Від 5 до 10 хв. 

Міцність зчеплення з основою 0,5 МПа 

Межа міцності на стиск 5 МПа 

Товщина шару Від 2 до 6 мм 

Рекомендована кількість води для 

приготування зачиненої суміші 

0,2 л / 1 кг суміші 

(5 л / мішок)  

Температура використання Від +5ºС до +30ºС 

Температура експлуатації  Від -40ºС до +70ºС 

Витрата суміші 1,3 кг / м² /1 мм 

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 

+20°С і відносній вологості 60%. 

 

Термін придатності. 

12 місяців від дня виробництва в оригінальній упаковці, в сухому місці. 

Дата виробництва вказана на упаковці. 


