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вирівнювання і декорування поверхонь із енергоефективних матеріалів;
захисту будівельних поверхонь від впливу вологого середовища;
зовнішньої і  внутрішньої теплоізоляції стін та відкосів;
теплоізоляції підлог і  перекриттів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін придатності розчинової суміші

Щільність сухого теплоізоляційного розчину

Коефіцієнт теплопровідності у сухому стані

Паропроникність

Межа міцності на відрив

Межа міцності на стискання

Витрата сухої суміші

до 4-х годин

370 кг/м³

0,096 Вт / (м • º К)

0,16 мг / (м • ч • Па)

0,08 МПа

0,7 МПа

3,5-3,6 кг/м² при 10 мм

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

Температура застосування - до +5 °С. Не наносити розчинову суміш на нагріту сонцем поверхню. 
В першу добу після нанесення, по можливості, захищати поверхню розчину від прямого попадання 
води і сонячних променів. Товщина багатошарового теплоізоляційного прошарку: 10 - 100 мм. 
Товщина декоративного прошарку 2 – 3 мм.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Розчинова суміш може бути нанесена на міцні основи з цегли, бетону, енергоефективних  будівельних  
матеріалів  (газоблок, керамічний блок) .  Поверхня повинна відповідати вимогам СНиП 3.04.01-87 та 
ДБН В.2.6-22-2001.  Слід пам’ятати, що нанесення цементних розчинових сумішей необхідно проводити 
на зволожені поверхні,  тому за 2 - 3 години до нанесення поверхня має бути інтенсивно зволожена. 
Якщо поверхня сильно поглинає вологу, ї ї  необхідно зволожувати декілька разів або застосувати 
глибокопроникну ґрунтовку.

Вміст 1 мішка сухої суміші Bauwer Premium+ дозволяє отримати не менше 25л штукатурної розчинової 
суміші.  Для цього в чисту ємність об’ємом не менше 40л налити близько 4-х літрів води, потім 
висипати весь вміст мішка без залишку. Забороняється використовувати вміст мішка частинами. 
Перемішати електроміксером до  одержання  однорідної  маси. При необхідності, додати невелику 
кількість води і знову перемішати, щоб консистенція розчинової суміші була в’язкою. Готовність 
розчинової суміші можна перевірити за допомогою будівельної кельми: якщо набрана на кельму 
розчинова суміш тримається на інструменті у перевернутому вниз стані – суміш готова до 
застосування.



БАГАТОШАРОВЕ НАНЕСЕННЯ
Необхідна товщина теплоізоляційного шару досягається установкою штукатурних маяків.  Маяки 
встановлюються за допомогою розчинової суміші Bauwer Premium+ або за технологією швидкого 
монтажу. Розчинову суміш наносити на поверхню кількома шарами за допомогою металевого шпателя 
і  кельми. Перший шар натирається на поверхню товщиною не більшою 10мм. Кожний наступний 
наносять із затримкою від попереднього на 30хв. При низькій температурі повітря і підвищеній 
вологості цей період часу зростає. Слідкувати за тим, щоб нанесення наступних шарів не відірвало 
від поверхні попередні.Залишки розчину знімати металевим правилом. Розчинову суміш, яка відпала від 
інструмента рекомендовано збирати на чисту поліетиленову плівку, не допускаючи попадання у неї 
сміття. Протягом наступних 30хв перемішати її  із розчиновою сумішшю та використати. Під час 
нанесення та висихання штукатурного розчину поверхню необхідно оберігати від прямих сонячних 
променів, дії  вітру і  дощу.В залежності від температури повітря, через 12–24 години після нанесення 
останнього шару розчинової суміші,  видалити маяки, очистити від залишків сухого розчину, зволожити 
водою   та заповнити місця їх встановлення розчиновою сумішшю Bauwer Premium+. Штукатурка має  
бути  міцно  з ’єднана  з усією поверхнею основи і не відшаровуватися від неї .  Перевіряти звичайним 
простукуванням сухого розчину. Виявлені слабкі місця замінити за допомогою нової розчинової суміші.  
Внутрішній теплоізоляційний шар, після висихання, може бути покритий гіпсовою шпаклювальною 
масою для створення гладкої поверхні.  При цьому поверхня  штукатурки Bauwer повинна бути декілька 
разів інтенсивно оброблена  глибокопроникними  ґрунтовками  для розділення цементної і  гіпсової 
основ сумішей.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Суміш містить цемент, який при змішування з водою утворює лугу. Необхідно уникати попадання 
розчинової суміші в очі або на шкіру.

ТЕРМІНИ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Сухі будівельні суміші Bauwer Premium необхідно зберігати в оригінальній закритій упаковці.  Мішки з
ахищати  від вологи і впливу прямого сонячного проміння. Гарантійний термін зберігання - 18 місяців 
від дати  виготовлення,  зазначеної на упаковці.

ТОНКОШАРОВЕ НАНЕСЕННЯ
Декоративні тонкі шари рекомендовано наносити на попередньо вирівняні тверді основи. Окрім 
підготовлених основ, такими поверхнями можуть бути стіни із ніздрюватих бетонів автоклавного 
твердіння, якщо глибина нерівностей на поверхні не більше 3 мм. У протилежному випадку, поверхню 
необхідно попередньо вирівняти  за  допомогою  штукатурних маяків і  розчинової суміші.  Рівні 
будівельні поверхні декоруються розчином Bauwer Premium+ з фактурою «баранчик». Для цього 
розчинову суміш нанести на поверхню шаром не більшим 5 мм. Зняти надлишки розчинової суміші за 
допомогою металевого шпателя, довівши товщину декоративного шару до товщини фактурного зерна 
2-3мм. Проміжок часу між нанесенням штукатурки і ї ї  фактурним затиранням залежить від поглинаючої 
здатності основи, температури навколишнього середовища і консистенції розчину. Затирання 
виконується пластиковою або стиропленовою теркою після перевірки першого тужавлення, коли 
залишки розчину не залишаються на інструменті. Поверхню затирати круговими рухами до отримання 
рівномірної фактури типу «баранчик». Недопустимо офактурення поверхонь затужавілих розчинових 
сумішей, що призводить до руйнування розчину або випадання декоративного наповнювача розчину. 
Надлишок розчинової суміші знімається і  перемішується у відрі.  В процесі роботи рекомендується час 
від часу розмішувати розчинову суміш для отримання однорідної маси. Під час нанесення та висихання 
штукатурного розчину поверхню необхідно оберігати від прямих сонячних променів, дії  вітру і  дощу. 
Краще за все починати роботи вранці,  до інтенсивної дії  сонячного світла. Слід експериментально для 
даного типу основи і даної погоди встановити максимальну площу поверхні,  яку можна обштукатурити 
в одному технологічному циклі .  Декоративний шар потрібно стикувати методом «мокрий на мокрий» 
або через малярну стрічку. При стикуванні методом «мокрий на мокрий» важливо не допустити 
висихання розчинової суміші у місцях стикування, тому що будуть помітними інші товщина та фактура 
такого стикування. Проміжок часу між нанесенням штукатурки і ї ї  затиранням має бути однаковим в 
усіх напрямках декорування площини. Частина працівників повинна готувати і наносити розчинову 
суміш, інша - затирати її  у цей же проміжок часу. При стикуванні через малярну стрічку, розчинову суміш 
наносити до місця стикування з напуском на наклеєну малярну стрічку. Розчин затерти до необхідної 
фактури та акуратно видалити малярну стрічку. У результаті отримати чітку лінію стикування із 
глибиною фактурного зерна. Наступний декоративний шар можливо наносити навіть після висихання 
попереднього. Місце стикування буде малопомітним, тому що глибина і фактура обох декоративних 
розчинів однакова. Сухий розчин може бути оброблений фасадною фарбою на силікатній, силіконовій, 
чи акрил-силіконовій основі.


