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I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа, призначена для приклеювання 
плит з пінополістиролу, повинна бути відповідно рівною, сухою, 
міцною, очищеною від пилу, забруднень, а також ознак біологіч-
ної (грибок, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруд-
нення необхідно очистити водою під підвищеним тиском. Старі 
штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією слід видалити. 
Дефекти вирівняти клеєм KS 30 або KU 31 (максимум до 6,0 мм в 
одному шарі) або стандартним штукатурним розчином. На основи 
з низькою несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю, 
а також крихкі (ті, що залишають сліди пилу після протирання до-
лонею) з метою зміцнення і зменшення їх поглинальної здатності 
слід нанести акрилову ґрунтовку GA 10 за 24 години перед при-
клеюванням пінополістиролу. Нові цементно-вапняні штукатурки 
і бетонні основи повинні бути затужавілими і витриманими. Всі 
основи повинні мати стабілізований рівень вологості і закінчений 
процес затвердіння. У разі необхідності приклеювання плит з піно-
полістиролу на основи з низькою несучою здатністю обов’язково 
виконується проба на адгезію клейового розчину. Для цього по-
трібно в декількох місцях приклеїти квадратики пінополістиролу 
розміром 10x10 см і через 4-7 днів відірвати їх вручну. Основа є 
відповідною, якщо розрив відбувається в пінополістиролі. Якщо 
клейовий розчин відірветься з пінополістиролом і шаром основи, 
перед приклеюванням плит необхідно видалити слабкий шар і на-
нести акрилову ґрунтовку GA 10 за 24 години перед приклеюван-
ням плит.  ПІДГОТОВКА КЛЕЮ  У чисту ємність влити 5,0-5,5 літрів 
чистої холодної води і при перемішуванні всипати весь вміст міш-
ка 25 кг (0,2-0,22 л води на 1 кг суміші). Перемішати за допомогою 
низькообертового дриля з кошиковою мішалкою до отримання 
однорідної маси і необхідної консистенції. Зачекавши 5 хвилин, пе-
ремішати ще раз. Не додавати будь-яких інших речовин, крім води. 
Клей необхідно використати впродовж 2 годин після змішування з 
водою. У випадку загусання протягом цього часу його слід повтор-
но інтенсивно перемішати без додавання води або свіжого розчи-
ну. Передозування води погіршить всі властивості клею: адгезію до 
основи, міцність на відривання, час тужавіння.  ПРИКЛЕЮВАННЯ 
ПЛИТ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ  При утепленні стін на краї плити 

з пінополістиролу (розміром 50x100 см) нанести суцільну смугу 
клею шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см, а також “коржи-
ки” діаметром 8-12 см – в шести місцях, розташованих симетрично 
на плиті. Загальна площа нанесеного клею повинна охоплювати 
не менше 40% поверхні плити, а після притискання плита повин-
на бути приклеєна мінімум на 60% своєї поверхні. При утепленні 
рівних основ і стель або цоколів нанести клей на всю поверхню 
плити за допомогою металевої терки із зубцями (не менше 10x10 
мм). Після нанесення клею, плиту слід негайно прикласти до стіни 
в призначеному для неї місці і притиснути так, щоб отримати рівну 
площину з сусідніми плитами. Плити приклеювати в шаховому по-
рядку, щільно підсовуючи до приклеєних раніше. Щойно прикле-
єну плиту не можна ні притискати вдруге, ні пересувати. Щілини 
шириною більше 2 мм необхідно заповнити смужками пінополіс-
тиролу. По закінченню мінімум 24 годин після приклеювання пі-
нополістиролу поверхню плит відшліфувати наждачним папером 
і виконати додаткове кріплення дюбелями. Рекомендується вико-
ристовувати дюбелі у кількості 4 штуки/м2, а в крайових зонах і 
цоколях – 6-8 штук/м2. Глибина кріплення дюбелів в щільних осно-
вах повинна бути не менше 6 см, а в легких основах (комірчастий 
бетон, керамзитобетон тощо) – не менше 8 см. У випадку блоків з 
повітряними пустотами дюбель повинен проходити щонайменше 
через два ребра блоку. Для виконання армованого шару сіткою із 
скловолокна застосовувати клей КU 31.  ПРИМІТКИ / РЕКОМЕН-
ДАЦІЇ   Застосовувати при температурі основи і навколишнього 
середовища від +5°C до +30°C. Не наносити на нагріті поверхні. У 
процесі роботи слід уникати дії прямих сонячних променів, силь-
ного вітру і дощу. Температура основи і навколишнього середови-
ща під час робіт і протягом наступних 24 годин не повинна бути 
нижче +5°C. Затверділу зароблену масу не слід розбавляти водою 
або свіжим матеріалом. Не наносити клей на з’єднання ізоляцій-
них плит. Виробник не несе юридичної відповідальності за збиток, 
що виник через невміле або невідповідне до призначення вико-
ристання виробу.  Утилізація відходів відбувається у відповідності 
до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в кон-
тейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

 Суміш “Фовео Тех KS30” Ц.1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ЧАС КОРИГУВАННЯ
ЧАС ПРИДАТНОСТІ С УМІШІ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ 
(від змішування з водою)

АДГЕЗІЯ ДО БЕТОНУ АДГЕЗІЯ  
ДО ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

ТЕМПЕРАТУРА  
ЗАСТОС УВАННЯ І ОСНОВИ

≥ 10 хв. ≥ 2 год. ≥0,5 MПa ≥0,1 MПa від +5ºC до +30ºC

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.

FOVEO TECH KS 30 
KЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

2 h POŁYSKMAT

DE

ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ У ВИКОРИСТАННІ

2 h POŁYSKMAT

DEМОРОЗОСТІЙКИЙ ПІСЛЯ ТУЖАВІННЯ

2 h POŁYSKMAT

DE
МАЄ ДУЖЕ ДОБРІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ                    
ВЛАСТИВОСТІ 2 h POŁYSKMAT

DE

ЧАС ПРИДАТНОСТІ СУМІШІ ДО                                   
ВИКОРИСТАННЯ – НЕ МЕНШЕ 2 ГОДИН  
(ВІД ЗМІШУВАННЯ З ВОДОЮ)

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Клей призначений для приклеювання пінополістиролових плит  
на будь-які будівельні основи: бетонні, силікатні, цементні та цемент-
но-вапняні штукатурки тощо. Придатний для застосування назовні  
і всередині нових будівель або будівель, що піддаються термомодер-
нізації. Може використовуватися для вирівнювання і шпаклювання 
дефектів основи. Входить до складу систем утеплення FOVEO TECH S.

2 h POŁYSKMAT

DE
РОЗХІД
Орієнтовний розхід сухої суміші - 4,5 кг/м2

2 h POŁYSKMAT

DE
КОЛІР
Колір – сірий

2 h POŁYSKMAT

DE

УПАКОВКА
25 кг

2 h POŁYSKMAT

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Клей для пінополістиролу KS 30 пропонується у ви-
гляді сухої суміші спеціально підібраних мінераль-
них наповнювачів, цементу, волокон і спеціальних 
добавок, які знижують розхід, покращують адгезію і 
полегшують обробку.

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними 
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної систе-
ми до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.


