
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначений для приклеювання гіпсокартону, композитних пане-
лей для тепло- і звукоізоляції, монтажу елементів гіпсової ліпнини 
і для усунення нерівностей штукатурки і стін всередині будівель. 
Рекомендується використовувати в приміщеннях, де постійна воло-
гість повітря не перевищує 70%.

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Гіпсовий клей ACRYL-PUTZ® KG31 є сипкою сумішшю 
напівгідрату сульфату кальцію (гіпсу) з вмістом во-
локон целюлози та модифікаторів. Отримана маса 
пластична і має високу адгезію при з’єднанні склеє-
них матеріалів, a самі з’єднання надзвичайно довго-
вічні. Волокна целюлози перешкоджають утворенню 
тріщин і роблять клейову структуру більш гнучкою.

2 h

MAT POŁYSK 50mmРОЗХІД
в залежності від товщини шару - приблизно 2,5-3 кг/м² плити 2 h

MAT POŁYSK 50mmКОЛІР
кремовий 2 h

MAT POŁYSK 50mmУПАКОВКА
20 кг 2 h

MAT POŁYSK 50mmТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® KG31 ГІПСОВИЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № 09/KG31/2013 EN 14496. 
Гігієнічний висновок в Польщі № 463/322/475/2017
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MAT POŁYSK 50mm

МІСТИТЬ ЦЕЛЮЛОЗНІ ВОЛОКНА

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ 

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ВІДМІННА АДГЕЗІЯ З ПОВЕРХНЕЮ

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ВІДКРИТИЙ ЧАС РОБОТИ 
ПІСЛЯ ЗМІШУВАННЯ З 

ВОДОЮ
ЧАС КОРИГУВАННЯ МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ІЗОЛЯЦІЙНИМ 

ШАРОМ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД 

ЧАС НАНЕСЕННЯ

[хв.] [хв.] MPa [ºC]

до 60 до 10 ≥ 0,06 від +10 до +25

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основи, що склеюються, повинні бути міц-
ними, з завершеними процесами витримки, сухими, очищеними від 
жиру, старих лакофарбових покриттів, крихкої штукатурки та пилу, 
не уражені біологічною корозією.  Сильно поглинаючі основи 
рекомендується попередньо заґрунтувати відповідною ґрунтівкою 
глибокого проникнення ACRYL-PUTZ®.  На залізобетонних основах, 
а також на непоглинаючих основах використовувати ґрунтівку бе-
тон контакт. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Необхідну кількість сухої маси 
висипати в ємність з водою в кількості приблизно 1 кг сухої маси на 
0,5 л води, безперервно перемішуючи.  Ретельно перемішати вміст 
ємності за допомогою повільного міксера, до отримання однорідної 
маси без грудочок, що легко наноситься.  Готову суміш знову пере-
мішати приблизно через 5 хвилин.  Приготована суміш придатна 
до використання приблизно до 1 год.  При кожному змішуванні су-
міші використовувати чисті інструменти та тару. ПРИКЛЕЮВАННЯ 
 Приклеювання слід проводити при температурі основи та навко-
лишнього середовища від +5°С до +30°С за допомогою шпателя або 

кельми.  Нанести клей у вигляді смуг товщиною 2 см і діаметром 
приблизно 10 см на поверхню плити г/к з інтервалом приблизно 
30-40 см, а також кілька розтягнутих по її краю.  Прикладіть плиту 
г/к до стіни і злегка притисніть за допомогою будівельних брусків 
довжиною 1 або 2 м.  Час, необхідний для коригування - до 10 хв. 
 Наступна плита г/к повинна бути встановлена мінімум через 15 
хвилин.  Між плитами г/к рекомендується залишати зазори при-
близно 2 мм, між плитою і стелею - 5 мм, між плитою і підлогою - 10 
мм.  У безпосередній близькості від віконних отворів, умивальни-
ків, димоходів тощо, розчин слід наносити суцільним шаром на всю 
поверхню плити, що закріплюється. У випадку основ зі значними 
нерівностями, що перевищують приблизно 30-40 мм, рекомендуєть-
ся спочатку усунути перепади шляхом наклеювання смуг гіпсокар-
тону шириною 10 см.  Смуги повинні бути наклеєні вертикально і 
горизонтально, з інтервалом 60 см.  Після повного висихання клею, 
можна робити розшивку (з’єднання) г/к плит.
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