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Бланк реєстрації об’єкту в компанії «Бауміт Україна» 

В електронній формі документа наведені дані для прикладу, але при його заповненні, неактуальні дані видаляйте. 

Дата 05.02.2018 
 

1.  Компанія  
 

2.  

Відповідальний менеджер по об'є-
кту  від компанії Baumit: 
(залиште тільки того, з яким контак-
туєте) 

 

3.  
Повна назва об’єкту / будівництва 
та адреса 

Будівництво житлового-офісного торговельного комплексу з вбу-
довано- прибудованими приміщеннями громадського, соціаль-
ного та торгівельного призначення з підземним та надземним па-
ркінгом на вул. Регенераторній, 4, пр-ті Возз’єднання, 19, вул. Бе-
резневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва.  Секції 101-106 

4.  Кількість поверхів 7-12 

5.  Загальна площа теплоізоляції, м² 14 214 м² 

6.  

Із яких матеріалів виконуються зов-
нішні стінові конструкції (цегла, бе-
тон, газоблок, керамічний блок, вка-
зати марку)? 
Також вкажіть величину виступання 
або заглиблення стінового запов-
нення відносно з.б. каркасу! 

Залізобетонний каркас із заповненням газобетонними блоками та 
цеглою (змішано) – для об’єкту на Регенераторній 4,  
 
для інших об’єктів остаточно не відомо (прийнято як по Регенера-
торній) 

7.  
Креслення (фасади, розрізи будівлі, 
плани, вузли – бажано в форматі 
.dwg “AutoCAD”): 

надані 

8.  

Який застосовують утеплювач для 
основного фасаду (мін.вата або 
ПСБ-С-25); якщо ПСБ-С – вказати, 
чи будуть протипожежні пояси із 
мін.вати (через кожні три поверхи – 
до 26.5 м, вище 26.5 м мін.вата або 
на кожному поверсі), вказати тов-
щину відповідно до проекту? 

Система повністю мінераловатна + суцільна підклейка з пінополі-
стиролу (згідно додатку) – 30-150 мм 
Цоколь - Baumit XPS TOP 

9.  
Тип покрівлі до якої примикає 
ССТФ: плоска, скатна, вальмова… 

Скатна 

10.  Інвестор/девелопер/забудовник (найменування, адреса, повністю ФІО директора, телефон ) 

  

 Інженер з технагляду, ПІБ повністю та контактний номер телефону 

11.  Генеральний підрядчик  (найменування, адреса, повністю ФІО директора, телефон ) 

  

12.  Підрядчик по фасаду  (найменування, адреса, повністю ФІО директора, телефон ) – виконавець робіт 

  

13.  Проектна організація  (найменування, контактна особа, телефон, повністю ФІО ГАП або ГІП) 

  

  

14.  Строки реалізації об’єкту Початок робіт 01.01.18 Закінчення робіт 01.07.18 

15.  Матеріали яких компаній використовували для своїх систем теплоізоляції: 

  

Всі вказані поля обов’язкові до заповнення.  
Коректно заповнений бланк дає пріоритетне право на отримання об’єктної ціни. 
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16.  Вказати назву матеріалів і елементів системи теплоізоляції Baumit: 

16.1. клейова суміш для приклейки утеплю-
вача: 

Baumit ProContact 

16.2. фасадні анкери: Фасадний анкер для кріплення теплоізоляції  LMD діаметром 
10мм з металевим стержнем з термокапелюшком, довжина від-
повідно до товщини утеплювача 

16.3. клей армувального шару Baumit ProContact  

16.4. склосітка  Baumit StarTex 

16.5. ґрунтовка Baumit UniPrimer 

16.6. декоративна штукатурка + фарба: Baumit Edelputz Spezial 2K (баранець) + Baumit SilikonColor 

16.7. додаткові елементи (цокольний профіль, 
кутовий профіль із склосіткою, профіль 
для непрямих кутів, деформаційний про-
філь для прямих і непрямих кутів, профіль 
із крапельником, оцинкований злив) і т.п.): 

Кутовий профіль Baumit з інтегрованою склосіткою 
Віконний оцинкований злив 
Профіль із крапельником Baumit 

17.  Вікна 
17.1. Також вкажіть, як розташовані вікна відно-

сно фасадної поверхні: заглиблені (… мм) 
або змонтовані у рівень фасадної пло-
щини. 

Вікна заглиблені відносно площини кладки на 100 мм 

17.2. Примикання системи теплоізоляції до 
рами віконних і дверних блоків забезпечу-
ється герметизувальним примикаючим 
профілем із склосіткою або герметиком на 
поліуретановому зв’язнику)? 

Примикання системи теплоізоляції до рами віконних і дверних 
блоків забезпечується герметизувальним примикаючим профі-
лем Baumit з інтегрованою склосіткою. 

18.  Балкони 
18.1. Який застосовують утеплювач для 

стель і екранів балконів (мін.вата або 
ПСБ-С-25), вказати товщину відпо-
відно до проекту, якщо не утеплю-
ється, то який вид оздоблення? 

Для стель ПСБ-С-25, 20-30 мм, стін армування з сіткою без уте-
плення 

19.  Цокольна система теплоізоляції 
19.1. Основа (бетон, цегла і на яку висоту 

над ґрунтом влаштовується цокольна 
система, наприклад, 300 мм над рів-
нем ґрунту?) 

 

19.2. Клей для утеплювача (бітумний 
BituFix, StarContact, ProContact)? 

Baumit StarContact 

19.3. Який утеплювач застосовується для 
цоколю (ПСБ-С-25, екструд. пінополіс-
тирол, Baumit XPS або інший)? 

Еструдований пінополістирол Baumit XPS TOP - 20 мм 

19.4. Склосітка: 
- рядова: StarTex або DuoTex? 
- два шари рядової склосітки StarTex 
або DuoTex?  

- шар посиленої склосітки 
StrongTex+рядова? 

Склосітка панцерна StrongTex + склосітка рядова Baumit 
StarTex 

19.5. Гідрозахисний шар (клей-шпаклівка 
StarContact, ProContact)? 

Baumit StarContact 

19.6. Ґрунтовка Baumit UniPrimer 
19.7. Декоративний шар Мозаїчна штукатурка Baumit MosaicTop 
20.  Інше 
20.1. 
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22.  Технологічні дані (заповнюються технологом): 

22.1. Температурна зона: I-ша зона (більше ніж 3501 градусо-діб) 

22.2. 
Розрахункова температура зовні-
шнього повітря 

-22 °C 

22.3. 
Нормативний опір теплопередачі 
для зовнішніх стін 

3,3 м²×К/Вт 

22.4. 

Фасадні анкери (зазначити тор-
гову вид та марку, гвинтові або за-
бивні).  
Довжина і кількість попередньо 
визначається технологом та уточ-
няються додатково після випро-
бувань на об’єкті): 

Крайова зона – 1,5 м. 
До 5-го поверху – 8 анкерів/м²; 
Від 5-го до 9-го поверху – 10 анкерів/м²; 
Від 9-го до 15-го поверху – 12 анкерів/м²; 
Рядова зона 
Фасадні анкери з металевим стрижнем 
До 5-го поверху – 6 анкерів/м²; 
Від 5-го до 12-й пов. – 8 анкерів/м²; 
 

22.5. Вітровий район 
Київ – перший вітровий район, розрахунковий тиск вітру складає 400 
Па 
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1 Сфера застосування 

1.1 Технологічна карта розроблена на улаштування зовнішньої скріпленої теплоізоляції 
на об’єкті "Будівництво житлового-офісного та торгового комплексу з вбудо-
вано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівель-
ного призначення з підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 
4, проспекті Возз’єднання, 19, вул. Березневій, 12 у Дніпровському районі 
м. Києва. Секції 101-106", з використанням утеплювача з мінераловатних базаль-
товолокнистих плит товщиною 30-150 мм по газобетонним блокам і залізобетонному 
каркасу. 

В якості оздоблювального шару застосовується мінеральна декоративна штукатурка 
Baumit Edelputz Special 2K (зерно 2 мм) з покриттям силіконовою фарбою Baumit 
SilikonColor у 2 шари. 

Дана технологічна карта розроблена згідно вимог п. 5.8. ДСТУ В.2.6-36:2008 «Конструкції 
зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками». 

Для мінераловатних плит застосовують спосіб приклейки тільки суцільний, - тип К.1, що 
відповідає пункту 12.3.4 ДСТУ В.2.6-36: 2008, але для вищезазначеного об’єкту погоджується 
використання периметрально-маякового способу згідно європейських норм ETAG-004 
“Guideline for European technical approval of external thermal insulation composite systems 
with rendering” – "Вказівки по європейському технічному сертифікату до зовнішніх си-
стем скріпленої теплоізоляції". 

1.2 Технологічна карта передбачає використання системи скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції Baumit згідно ТУ У В.2.7-21685172.002-2001 "Система скріпленої зовнішньої 
теплоізоляції будинків і споруд". 

1.3 Зовнішня скріплена теплоізоляція з подальшим оздобленням фасаду будівлі вико-
нується з метою забезпечення: 

 відповідності мікроклімату внутрішніх приміщень будівлі вимогам діючих на території України те-
плотехнічних параметрів; 

 зменшення витрат енергії для створення необхідних параметрів мікроклімату внутрішніх примі-
щень будівлі; 

 стабілізації теплового режиму у внутрішніх приміщеннях будівлі в різні пори року; 
 швидкого прогрівання в період опалювального сезону та швидкого охолодження в літній період 

року повітря внутрішніх приміщень; 
 кращого збереження будівлі за рахунок зменшення деформацій конструкцій, що викликаються 

різкими перепадами температури навколишнього середовища, а також за рахунок забезпечення 
захисту від корозії зовнішніх огороджувальних конструкцій; 

 додання фасаду будівлі архітектурно-естетичної виразності. 

1.4 Технологічна карта розроблена на утеплення та оздоблення поверхні зовнішніх ого-
роджувальних конструкцій будівлі, що експлуатується в умовах помірного клімату за 
ГОСТ 15150 (група У1). 

1.5 Всі роботи по утепленню і обробці фасаду будівлі виконуються із застосуванням су-
хих будівельних сумішей і пастоподібних матеріалів при температурі довкілля не ни-
жче +5°С і не вище +30°С. 

1.6 До складу робіт утеплення стінових конструкцій, що розглядаються картою, входять: 

 підготовка поверхонь зовнішніх стінових конструкцій, до виконання робіт по утепленню; 
 приготування розчинової клейової суміші з сухої суміші Baumit ProContact і води - для приклейки 

теплоізоляційних плит;  
 нанесення розчинової клейової суміші Baumit ProContact на поверхню плит утеплювача і прик-

лейка їх до поверхні огороджувальних конструкцій;  
 дублювання деформаційних швів стінових конструкцій в термоізолюючому покритті; 
 закріплення плит утеплювача на огороджувальних конструкціях, за допомогою сполучних елеме-

нтів (анкерів);  
 приготування розчинової клей-шпаклівної суміші з сухої суміші Baumit ProContact і води;  
 сформовані кути будівлі рекомендується армувати кутовим захисним профілем Baumit; 
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 місця примикання системи теплоізоляції Baumit до віконних і дверних блоків рекомендується ущі-
льнювати поліуретановим герметиком;  

 верхні сформовані кути будівлі (наприклад: нижній кут балконної консолі) рекомендується арму-
вати кутовим профілем Baumit з крапельником; 

 зміцнення і проклейка по периметру віконних отворів будівлі лугостійкою склосіткою Baumit 
StarTex; 

 приготування розчинової клей-шпаклівної суміші з сухої суміші Baumit ProContact і води;  
 виконання контактного шару із клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact на поверхню утеплю-

вача (для мінераловатних плит); 
 приготування розчинової клей-шпаклівної суміші з сухої суміші Baumit ProContact і води;  
 нанесення гідрозахисного армуючого шару Baumit ProContact на поверхню утеплювача; 
 вкладання лугостійкої склосітки Baumit StarTex в щойно нанесений гідрозахисний шар Baumit 

ProContact; 
 ґрунтування поверхні гідрозахисного шару ґрунт-фарбою Baumit UniPrimer; 
 штукатурення поверхні фасаду мінеральною декоративною штукатуркою Baumit Edelputz 

Special 2K; 
 нанесення першого шару фарби Baumit SilikonColor з додаванням до 2-3 л води на відро 14 л; 
 нанесення другого шару фарби Baumit SilikonColor; 
 кріплення в нижніх частинах віконних отворів металевих відливів; 
 герметизація місць примикання теплоізоляційного матеріалу на основі мінеральної сировини до 

віконних та дверних блоків герметиком на основі поліуретанового в’яжучого. 

1.7 Роботи по улаштуванню скріпленої теплоізоляції рекомендується виконувати з риш-
тувань захищених сіткою або самопідіймальних будівельних колисок. 

1.8 Контроль якості робіт по утепленню фасаду будівлі здійснюється згідно ДБН В.2.6-
22.2002 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей», 
ДСТУ В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опо-
рядженням штукатурками» і технологічної карти. 
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2 Пошарові специфікації Baumit систем фасадної теплоізоляції та оздоблення; 
усереднені витрати матеріалів на м² поверхні. 

Скріплена теплоізоляція є конструктивною частиною будівлі і представляє багатошарову 
систему, склад якої відображено в пошарових специфікаціях нижче: 

2.1 Пошарова специфікація системи скріпленої теплоізоляції Baumit  
з опором удару не менше 3 Дж. 

Зображ. 1 Схема закріплення системи теплоізоляції Baumit 
на поверхні зовнішньої стінової конструкції з опором 
удару не менше 3 Дж.  

Пошарові специфікації згідно проекту: С-01 
і середні витрати 

 

 

1. Тонкошарова мінеральна штукатурка 
Baumit  Edelputz Special 2K 
"баранець" [витрати ~3,0 кг/м²] з по 
фарбуванням силіконовою фарбою 
Baumit SilikonColor у 2 шари [витрати 
~0,32 л/м²]; 

2. Універсальна адгезійна ґрунт-фарба 
Baumit UniPrimer – 1 шар [витрати 
~0,3 кг/м²]; 

3. Гідрозахисний шар Baumit ProContact 
загальною товщиною 3-4 мм, [витрати 
~4 кг/м²]; 

4. Занурена в гідрозахисному шарі 
лугостійка склосітка Baumit StarTex – 
[витрати ~1,16 м²/м²] в умовах 
примикання ССТФ до віконних і 
дверних укосів примикаючим віконним 
профілем та застосування на кутах 
будівлі кутових захисних профілів; 

5. Контактний шар Baumit ProContact, 
товщиною 1-2 мм (лише для 
мінераловатних плит) – [~2 кг/м²]; 

6. Мінераловатно-базальтовий 
утеплювач, товщ. від 30 до 150 мм 
[~1,03 м²/м²]; 

на стелях балконів – 20-30 мм [витрати ~1,03 м²/м²] 
- пошарова специфікація C-01: MW-30 [~0,0309 м³/м²]; 
- пошарова специфікація C-04: MW-110 [~0,111 м³/м²] + MW-30 [~0,0309 м³/м²]; 

7. Клейовий шар Baumit ProContact для приклейки теплоізоляційних плит до поверхні 
зовнішніх стінових конструкцій, товщиною 2-10 мм (~6 кг/м²); 

8. Зовнішня стінова конструкція – залізобетонний каркас із заповненням газобетонними 
блоками та цеглою (змішано); 

9. Кріпильний елемент – тарілкові фасадні анкери, тип яких і глибина свердління в стіні 
визначається із врахуванням натурних випробувань на об'єкті; кількість фасадних 
анкерів на м² визначається в розділі 3.2.9 стор. 36. 
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2.2 Пошарова специфікація системи скріпленої теплоізоляції Baumit  
в межах 1-го поверху з опором удару не менше 5 Дж. 

Зображ. 2 Пошарова специфікація системи тепло-
ізоляції в межах 1-го поверху з опором удару 5 Дж 

Пошарові специфікація згідно проекту: С-01А 
і середні витрати 

 

1. Шар мінеральної декоративної штукатурки 
Baumit Edelputz Spezial 2K – [~3,0 кг/м²] 
пофарбований фасадною силіконовою фа-
рбою у два шари Baumit SilikonColor 
[~0,32 л/м²]; 

2. Універсальна ґрунт-фарба Baumit 
UniPrimer - 1 шар [~0,3 кг/м²]; 

3. Еластичний гідрозахисний шар Baumit 
StarContact товщиною 3-4 мм, [~4 кг/м²], 
армований склосіткою Baumit StarTex, для 
стримання температурних навантажень; 

4. Лугостійка склосітка Baumit StarTex 
[~1,16 м²/м²], що розташована в середині 
гідрозахисного шару Baumit StarContact; 

5. Посилений гідрозахисний шар Baumit 
StarContact товщина 4-5 мм [~6 кг/м²]; ар-
мований панцирною лугостійкою склосіт-
кою Baumit StrongTex; 

6. Лугостійка склосітка Baumit StrongTex 
[~1,05 м²/м²]; 

7. Контактний шар Baumit StarContact, товщиною 1-2 мм (лише для мінераловатних плит) 
– [~2 кг/м²]; 

8. Утеплювач мінераловатний базальтоволокнистий товщина згідно проекту від 30 мм до 
150 мм [~0,103 м²/м²]; 

9. пошарова специфікація C-01A: MW-30 [витрати ~0,0309 м³/м²]; 
10. пошарова специфікація C-04A (утеплення торця плити перекриття + посилена штукатурка): MW-

110 [~0,1133 м³/м²] + MW-30 [витрати ~0,0309 м³/м²]; 

11. Анкер тарілковий забивний фасадний із сталевим штифтом з пластиковою термокапелю-
шком визначений у розділі 3.2.8 стор. 31; 

12. Клейовий шар Baumit StarContact  4- 10 мм, [~6 кг/м²]; 

13. Стінова конструкція: ЗБК із заповненням муруванням з газобетонних блоків D400 – 375 
мм. 
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2.3 Пошарова специфікація системи скріпленої теплоізоляції Baumit  
в межах цоколю з опором удару не менше 10 Дж. 

Зображ. 3 Пошарова специфікація системи теплоізоля-
ції цоколю з опором удару 10 Дж 

Пошарові специфікації згідно проекту:  
С-02А, С-02Б, С-02В 

і середні витрати 

 

1. Декоративний шар: 

ПС: С-02Б (фашстіни): Фасадна мозаїчна 
штукатурка Baumit MosaikTop [~5,5 кг/м²]; 

ПС: С-02А (фашстіни): Шар мінеральної деко-
ративної штукатурки Baumit Edelputz Spezial 
2K – [~3,0 кг/м²] пофарбований фасадною си-
ліконовою фарбою у два шари Baumit 
SilikonColor [~0,32 л/м²]; 

2. Універсальна ґрунт-фарба Baumit UniPrimer -
1 шар [~0,3 кг/м²]; 

3. Еластичний гідрозахисний шар Baumit 
StarContact товщиною 3-4 мм, [~4 кг/м²], ар-
мований склосіткою Baumit StarTex, для стри-
мання температурних навантажень; 

4. Лугостійка склосітка Baumit StarTex
[~1,16 м²/м²], що розташована в середині гід-
розахисного шару Baumit StarContact; 

5. Посилений гідрозахисний шар Baumit 
StarContact товщина 4-5 мм [~6 кг/м²]; армо-
ваний панцирною лугостійкою склосіткою 
Baumit StrongTex; 

6. Лугостійка склосітка Baumit StrongTex [~1,05 м²/м²]; 

7. Утеплювач екструдований пінополістирол  Baumit XPS TOP (Г1) [~1,03 м²/м²]; 

- пошарова специфікація: С-02А (фальшстіна) Baumit XPS TOP 120 мм [~0,1236 м³/м²] 
+ MW20÷50 мм [~1,03 м²/м²], 

- С-02Б (цоколь) – Baumit XPS TOP 120 мм [~0,1236 м³/м²] + Baumit XPS TOP 30 мм 
[~0,0309 м³/м²]; 

- вузол С-02В (вирівнювання фасаду цоколя на вхідних групах) – Baumit XPS TOP 120-
240 мм [~1,03 м²/м²]; 

8. Анкер тарілковий забивний фасадний із сталевим штифтом з пластиковим цвяхом визна-
чений у розділі 3.2.8 стор. 31; 

9. Клейовий шар Baumit StarContact - 4-10 мм, [~5 кг/м²]; 

10. Стінова конструкція 
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2.4 Пошарова специфікація системи скріпленої теплоізоляції Baumit  
нижче рівня ґрунту. 

Зображ. 4 Пошарова специфікація системи те-
плоізоляції нижче рівня ґрунту 

Пошарові специфікації згідно проекту: C-03 
і середні витрати 

 

1. Ґідрозахисний шар Baumit StarContact товщи-
ною 3-4 мм, [~4 кг/м²], армований склосіткою 
Baumit StarTex; 

2. Лугостійка склосітка Baumit StarTex
[~1,16 м²/м²], що розташована в середині гідро-
захисного шару Baumit StarContact; 

3. Утеплювач екструдований пінополістирол  
Baumit XPS TOP 20 мм [~1,03 м²/м²]; 

4. Клейовий шар бітумний Baumit BituFix - 4-
10 мм, [~4,5 кг/м²]; 

5. Стінова з.б. конструкція з бітумно-полімерною гі-
дроізоляцією у два шари 

2.5 Пошарова специфікація системи скріпленої теплоізоляції Baumit  
без подальшого оздоблення. 

Зображ. 5 Пошарова специфікація система те-
плоізоляції мінватними плитами без подаль-
шого оздоблення 

Пошарові специфікація згідно проекту: C-01B 

і середні витрати 

 
 

1. Ґідрозахисний шар Baumit StarContact товщи-
ною 3-4 мм, [~4 кг/м²], армований склосіткою 
Baumit StarTex; 

2. Лугостійка склосітка Baumit StarTex
[~1,16 м²/м²], що розташована в середині гідро-
захисного шару Baumit StarContact; 

3. Утеплювач мінераловатний базальтоволокнис-
тий товщина згідно проекту від 30 мм до 150 мм 
[~1,03 м²/м²]; 

- пошарова специфікація C-01B: MW-30 [витрати 
~0,0309 м³/м²]; 

4. Анкер тарілковий забивний фасадний із стале-
вим штифтом з пластиковим цвяхом визначений 
у розділі 3.2.8 стор. 31; 

5. Клейовий шар Baumit StarContact - 4-10 мм, 
[~6 кг/м²]; 

6. Стінова конструкція: ЗБК із заповненням муру-
ванням з газобетонних блоків D400 – 375 мм. 
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2.6 Пошарова специфікація системи скріпленої теплоізоляції Baumit  
нижче рівня ґрунту. 

Зображ. 6 Пошарова специфікація системи те-
плоізоляції нижче рівня ґрунту 

Пошарові специфікації згідно проекту: C-03, С-05 
і середні витрати 

 

1. Утеплювач фасадний з екструдованого пінополі-
стиролу Baumit XPS TOP (Г1) [~1,03 м²/м²]; 

- пошарова специфікація C-03: XPS TOP – 120 мм
[~0,1284 м³/м²]; 

2. Клейовий шар Baumit Bitufix - 4-10 мм, 
[~4,5 кг/м²]; 

3. Стінова з.б. конструкція з бітумно-полімерною гі-
дроі-золяцією у два шари 
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2.7 Схематична пошарова специфікація влаштування двошарової системи 
скріпленої теплоізоляції по залізобетонному каркасу 

Зображ. 7 Вузол влаштування двошарової системи скріпленої теплоізоляції по залізобетонному каркасу 
(вузли згідно проекту: С-04, С-04А, С-06, С-06А, С-10, С-10А, С-11, С-11А, С-15, С-15А, С-15В, С-15Ж, С-26А). 

 

2.8 Пошарова специфікація "Холодної перетяжки" з подальшим оздобленням 

Зображ. 8 "Холодна перетяжка" з оздобленням 

Пошарова специфікація згідно проекту: С-02Г (вирівнювання фасаду цоколя на вхідних 
групах) 

 
Пошарова специфікація C-05 (гідроізоляція нижче рівня 1,2 м землі): обмазочна бітумно-
полімерна гідроізоляція в 2 шари по з.б. конструкціям 

100-
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2.9 Загальна схема облицювання систем теплоізоляції Baumit  
плиткою вагою до 16 кг/м² 

Системи теплоізоляції Baumit виконуються згідно вимог БНіП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-33:2008, ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016, ДСТУ Б.В.2.7-126:2011, ДСТУ Б В.2.6-189:2013; ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та вимог технологічної 
карти.  

При використанні в якості фінішного оздоблювального шару плиткового облицювання, його вибір проводиться 
виходячи з наступних вимог:  

 висота облицювання до 3-х поверхів; 
 плитка має бути фасадною (для зовнішніх робіт); 
 розмір сторін плиток - не більше 300×300 мм; 
 максимальна товщина облицювальної плитки повинна становити до 15 мм; 
 водопоглинання облицювальної плитки не повинне перевищувати 6%; 
 облицювання систем теплоізоляції слід проводити картами, що розділені між собою компенсацій-

ними швами через кожні 4 м по висоті і 5,0 м по ширині; 
 компенсаційні шви в облицюванні по периметру карти повинні заповнюватися спеціальним кольо-

ровим силіконовим герметиком Baumit Silikon стійким до ультрафіолету; 
 ширина швів при облицюванні повинна складати 5-15 мм. Заповнювач швів Baumit Premium 

Fuge для швів від 5 до 7 мм або Baumit FM Keramik S для швів від 5 до 15 мм. 

Зображ. 9 Загальна 3D схема ССТФ Baumit 

 

1. Стінова конструкція:  залізобетонний каркас із за-
повненням керамічними блоками. 

2. Клейовий шар Baumit StarContact – 4-10 мм; 
3. Утеплювач мінераловатний фасадний; 
4. Контактний шар Baumit StarContact – 1-2 мм; 
5. Гідрозахисний шар Baumit StarContact армова-

ний лугостійкою склосіткою Baumit StrongTex та 
закріплений фасадними анкерами;  

6. Додатковий шар Baumit StarContact для локаль-
ного зароблення всіх капелюшків фасадних анке-
рів, який армується косинками розміром 
150×150 мм із склосітки Baumit StarTex (при не-
обхідності шар може наноситись по всій поверхні 
під облицювання з суцільним армуванням склосіт-
кою). 

7. Фасадний анкер тарілковий гвинтовий із сталевим 
штифтом з пластиковим термокапелюшком. 

Допустиме зусилля на виривання:  
– не менше ніж 0,5 кН для щільних основ;  
– не менше ніж 0,2 кН для пустотної цегли та 
газобетонних блоків.   

Тип фасадних анкерів визначається технологіч-
ною картою та у відповідності до фактичних ви-
пробувань на об’єкті.  

Кількість фасадних анкерів на м² визначається згі-
дно ДСТУ Б В.2.6-36:2008 або згідно схем механі-
чного закріплення шару утеплювача в Технологіч-
ній карті Baumit; 

8. Шар глибокопроникної ґрунтовки Baumit Grund; 
9. Еластичний клейовий шар  Baumit FlexTop; 
10. Лицьовий шар із фасадних плиток розміром до 300×300 мм вагою до 40 кг/м².  

Для заповнення плиткових швів застосовується кольорова затирка Baumit PremiumFuge (для швів шири-
ною від 5 до 7 мм) або кольоровий розчин Baumit FM Kermaik S (для швів шириною від 5 до 15 мм). Ком-
пенсаційні міжплиткові шви заповнюються кольоровим силіконовим герметиком Baumit Silikon із підвище-
ною стійкістю до ультрафіолету. 
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Пошарова специфікація облицювання теплоізоляційної системи Baumit  
та витрати матеріалів на м² 

Зображ. 10 Пошарова специфікація цокольної си-
стеми (вузли згідно проекту: С-15А, С-20А, С-26А) 

 

Шар 1. Стінова конструкція із залізобетонного каркасу і 
керамічними блоками. 
Шар 2. Шар клейового розчину Baumit StarContact – 5-
10 мм. 
Витрати сухої суміші Baumit StarContact [~6 кг/м²]. 
Шар 3. Фасадні теплоізоляційні плити із мінеральної 
вати; 
Шар 4.  
4.1) Контактний шар Baumit StarContact, товщиною 
1-2 мм. Наносити шпателем із рівним лезом способом 
втирання у волокна мінераловатної плити. 
Витрати шпаклівки Baumit StarContact – [~2 кг/м²]. 
Технологічна перерва перед нанесенням гідрозахис-
ного шару – не менше 24 години. 
4.2) Посилений гідрозахисний шар із шпаклівної су-
міші Baumit StarContact, товщиною 4-5 мм, армований 
панцирною склосіткою  Baumit StrongTex, яка вклада-
ється у напуск із сусідньою полотниною не менше 
200 мм. 
Витрати шпаклівки Baumit StarContact – [~6 кг/м²]. 
Витрати панцирної склосітки Baumit StrongTex – 
[~1,3 м²/м² поверхні]. 

поз. 5. Фасадний анкер тарілковий гвинтовий із сталевим штифтом і пластиковим термокапелюшком визначений.  
Допустиме зусилля на виривання:  
– не менше ніж 0,5 кН для щільних основ;  
– не менше ніж 0,2 кН для пустотної цегли та газобетонних блоків.   
Тип фасадних анкерів визначається технологічною картою та у відповідності до фактичних випробувань на 
об’єкті.  
Кількість фасадних анкерів на м² визначається згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008 або згідно схем механічного закрі-
плення шару утеплювача в Технологічній карті Baumit, але не менше 10 шт./м²; 

* Остаточно вид фасадних анкерів і глибина свердління в стіні визначається після випробувань на об’єкті будівни-
цтва. Свердління проводити безударним способом. Фасадні анкери встановлювати у свіжонанесений шар клей-
шпаклівної суміші Baumit StarContact. 

Шар 6. Додатковий шар із клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact, для зароблення капелюшків фасадних ан-
керів врівень із гідрозахисним шаром із додатковим посиленням шару косинками із рядової склосітки Baumit 
StarTex розміром 150×150 мм [~0,3 м²/м²]. 
Технологічна перерва перед нанесенням наступних оздоблювальних шарів – не менше 5 діб до повного висихання. 
поз. 7. Високогнучкий клейовий розчин для личкування Baumit FlexTop – товщина 3-10 мм. 
Витрати Baumit FlexTop – [~1,5 кг/м²×1 мм товщини шару].  
Для нанесення плиткової клейової суміші Baumit FlexTop на основу використовується зубчастий шпатель із зубом 
10×10 мм. Формування зубчастих гребнів виконується лише в горизонтальному напрямку. Плитка приклеюється 
комбінованим (тобто клейова суміш наноситься і на основу і на плитку) способом притискання плитки до основи, 
при цьому витрати сухої суміші Baumit FlexTop складають до [~7 кг/м²] за умови рівної основи та залежно від 
розмірів плитки. 
поз. 8. Лицьова фасадна плитка розміром до 300х300, вага до 40 кг/м². 
поз. 9. Еластичний заповнювач швів, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-126 "Суміші сухі будівельні модифіко-
вані" група РШ2 для швів від 5 до 15 мм. Заповнювач швів Baumit Premium Fuge [~2 кг/м²] для швів від 5 до 8 мм 
або Baumit FM Keramik S для швів від 5 до 15 мм [~5,7 кг/м² при ширині швів 10 мм]. Компенсаційні шви запов-
нюються кольоровим силіконовим герметиком Baumit Silikon [1 туба – 310мл/10м.п при ширині швів 5мм], [1 
туба – 310 мл/5м.п при ширині швів 10мм] з подальшою витримкою технологічної перерви – 24 години. 
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3 Організація і технологія виконання робіт  
по улаштуванню скріпленої теплоізоляції Baumit 

3.1 Організація виконання робіт. 

3.1.1 До початку робіт з улаштування конструкцій із фасадною теплоізоляцією при новому 
будівництві слід виконати, а при реконструкції та капітальному ремонті перевірити: 

 герметизацію швів між стіновими блоками (панелями) на фасаді будівлі, а також місць прими-
кання віконних, балконних, дверних та ворітних блоків до огороджувальної конструкції стіни; 

 улаштування вимощень та гідроізоляції терас, лоджій і балконів; 
 огородження всіх конструктивних елементів, що виступають за площину фасаду будівлі; 
 закладення всіх отворів на фасаді будівлі для проходження інженерних мереж і комунікацій; 
 засклення вітражів, вікон, балконних дверей та інших елементів фасаду, які за проектом підляга-

ють обрамленню світлопрозорими конструкціями. 

3.1.2 До початку робіт з улаштування конструкцій із фасадною теплоізоляцією при новому 
будівництві слід виконати, а при реконструкції та капітальному ремонті перевірити: 

 герметизацію швів між стіновими блоками (панелями) на фасаді будівлі, а також місць прими-
кання віконних, балконних, дверних та ворітних блоків до огороджувальної конструкції стіни; 

 улаштування вимощень та гідроізоляції терас, лоджій і балконів; 
 огородження всіх конструктивних елементів, що виступають за площину фасаду будівлі; 
 закладення всіх отворів на фасаді будівлі для проходження інженерних мереж і комунікацій; 
 засклення вітражів, вікон, балконних дверей та інших елементів фасаду, які за проектом підляга-

ють обрамленню світлопрозорими конструкціями. 

3.1.3 Улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А (тобто опоряджених 
штукатурками або дрібно-штучними виробами згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008) слід ви-
конувати в такій послідовності: 

 встановлення риштувань та підіймально-транспортного обладнання; 
 огляд (за необхідності – детальне обстеження) технічного стану огороджувальних конструкцій фа-

садів будівлі; 
 підготовка поверхні стіни і цоколя до виконання робіт з утеплення (очищення, ґрунтування, вирі-

внювання в разі потреби), встановлення профільних елементів кріплення по периметру цоколя 
будівлі; 

 розкладення механічно фіксуючих елементів кріплення та/або приготування клейової суміші; 
 визначення місць деформаційних швів та їх улаштування, при їх наявності; 
 нанесення клейової суміші на поверхню плит утеплювача; 
 закріплення плит теплоізоляційного матеріалу на поверхні стіни за допомогою клейової суміші 

та/або механічно фіксуючих елементів; 
 приготування та нанесення захисного шару по теплоізоляційному шару із втепленням у нього ар-

мованої сітки з лугостійкого скловолокна; 
 закріплення профільних елементів на торцях балконних, дверних та ворітних прорізів в огороджу-

вальній конструкції стіни, ущільнення місць примикання; 
 нанесення шару (за потреби) та герметизація місць примикання плит утеплювача до віконних, 

дверних та ворітних блоків, парапету та цоколю, а також інших виступаючих елементів фасаду; 
 встановлення відливів на вікнах та нанесення другого захисного шару; 
 нанесення адгезійної ґрунт-фарби; 
 нанесення декоративно-захисного шару. 

3.1.4 Огляд і обстеження об'єкту. 
Під час огляду (детального обстеження) технічного стану огороджувальних конструкцій фа-
саду будівлі виявляють: 
 наявність пошкоджень на поверхні стін, цоколю, парапету, у місцях примикання віконних, дверних 

та ворітних блоків до огороджувальної конструкції стіни; 
 наявність пошкоджень у конструкціях покрівлі, що примикають до поверхні стіни; 
 наявність нерівностей (виступів та/або западин), плям хімічних речовин, забруднень іншого похо-

дження на поверхні стіни, цоколю та парапету з контурними розмірами понад 10 мм. 
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Табл. 1 Вимоги до поверхні основи (згідно БНіП 3.03.01-87 п. 7.90 табл. 34) 

Технічні вимоги Граничні відхи-
лення 

Метод і об’єм контролю 

Допустимі відхилення поверхні ос-
нови по горизонталі і вертикалі на 
висоту одного поверху 

10 мм 

Вимірювальний при допомозі 
двометрової рейки і набору шу-
рупів. Не менше п’яти вимірів на 
кожні 100 м² поверхні. 

Нерівності на вертикальній поверхні 
мурування, знайдені при накладенні 
рейки довжиною 2 м 

10 мм 

Вимірювальний при допомозі 
двометрової рейки і набору шру-
пів. Не менше п’яти вимірів на ко-
жні 100 м² поверхні. 

Допустима вологість основи із нізд-
рюватих блоків перед нанесенням 
ґрунтовки не повинна перевищувати 

4 % 

Вимірювальний при допомозі во-
логомірів. Не менше двох вимірів 
на кожні 100 м² поверхні констру-
кції. 

За результатами огляду (детального обстеження) складається акт, розраховуються обсяги ро-
біт із підготовки поверхонь стін до теплоізоляції та визначаються способи закріплення плит 
теплоізоляції до поверхні стіни. 

3.1.5 Правильність встановлення риштування та підіймально-транспортного обладнання 
перевіряють на відповідність паспортним даним та супровідній технічній документації. 
Після встановлення, риштування захищають сіткою або плівкою з негорючих матері-
алів. 

Роботи з улаштування збірних систем класу А (тобто опоряджених штукатурками або дрі-
бно-штучними виробами згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008) із застосуванням клеїв виконують за 
температури навколишнього середовища вище +5 °С. 

3.1.6 Підготовку поверхні стіни і цоколя до виконання робіт виконують, виходячи з її факти-
чного стану. Незначні (до 2 мм включно) тріщини та западини розчищають металевою 
щіткою від залишків зруйнованого матеріалу. Западини поверхні розміром до 10 мм 
включно після розчищення ґрунтують та вирівнюють розчинами на основі сухих буді-
вельних сумішей групи РМ 2 згідно з класифікацією ДСТУ-П Б В.2.7-126. Виступи за-
ввишки понад 10 мм усувають за допомогою ручного електроінструменту. При незна-
чних обсягах дефектів на поверхні стіни для їх усунення використовують зубило, 
кайло, скарпель тощо. Западини завглибшки понад 10 мм після попереднього зачи-
щення від зруйнованого матеріалу і забруднень заповнюють розчинами на основі су-
хих будівельних сумішей групи РМ 1 згідно з класифікацією ДСТУ-П Б В.2.7-126. 

Види, способи та використовувані матеріали щодо підготовки поверхні стіни для влашту-
вання збірної системи з опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами наведені 
в Табл. 2. 

Табл. 2 Види та способи підготовки фасадних основ до виконання робіт  

Вид підготовки Спосіб підготовки та використовувані матеріали 

1 Очищення від пухких про-
дуктів корозії  

Обробка поверхні піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абразивний 
матеріал рекомендується застосовувати пісок або дріб розміром 0,75 мм – 1,2 мм. 
При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних шарів 
ручним будівельним інструментом 

2 Знежирення  Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини 
(далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрій-
фосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію -Na4P2O7, триполіфосфат натрію – 
Na3PO4·2NaPO3. Як ПАР рекомендується використовувати неіоногенні ПАР (ОП-
7, ОП-10), що являють собою продукти оксиетилювання моно- і діалкілфенолів. 
Розчини солей мають бути від 4 % до 5 % концентрації. При приготуванні рекоме-
ндується додавати до них не більше як 1 % ПАР.  
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Обробка органічними розчинниками. Для знежирення рекомендується застосову-
вати такі розчинники, як трихлоретилен – СНСl = ССІ2, перхлоретилен – СНСІ2 = 
ССІ2, уайт-спірит. У разі обробки мокрих і вологих поверхонь до хлорованих вуг-
леводнів рекомендується додавати аміак, триетаноламін або уротропін.  
Обробка емульсійними сумішами, до складу яких входять органічні розчинники, 
вода і ПАР.  
Очищення від плям мастил, які не висихають. Обмазування плям жирною глиною  

3 Очищення від висолів  Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6 % з наступною обробкою 
4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH  

4 Очищення від плям бітуму  Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).  
Промивання розчинником (уайт-спіритом, нефрасами)  

5 Очищення від кіптяви Промивання 3 % розчином соляної кислоти з наступним проми-
ванням 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH  

6 Очищення від водних і не-
водних плям 
 

Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт). Обробка піскоструминним апа-
ратом (при великих обсягах робіт).  
Обробка органічними та неорганічними рідинами для змивання з наступним очи-
щенням механічним способом. 3 лужних сумішей рекомендується використову-
вати розчинені у воді гідрооксиди лужних металів, до яких додають прискорювач. 
Як прискорювач рекомендується використовувати трипропіленгліколь або його су-
міш із монофеніловим ефіром етиленгліколю. Вміст прискорювача в суміші – від 1 
% до 10 % (за масою). Для видалення епоксидних і поліуретанових покриттів ре-
комендується використовувати суміші на основі неорганічних кислот з наступним 
промиванням 4 % розчином гідрооксиду натрію – NaOH. Для виведення олійних 
фарб рекомендується використовувати сухі будівельні суміші на основі органічних 
розчинників  

7 Очищення від бруду  Обдування стисненим повітрям.  
Піскоструминна обробка.  
Промивання розчином карбонату натрію – Nа2СОз.  
Промивання водою з додаванням ПАР  

8 Виведення з поверхні слі-
дів очищувальних сумішей  

Механічне очищення.  
Промивання водою.  
Обдування стисненим повітрям  

9 Сушіння поверхні (викону-
ється за потреби: при знач-
ному зволоженні, а також 
після очищення з наступ-
ним промиванням великим 
об'ємом води)  

Природне сушіння за температури 20 °С ± 5 °С. 
Обдування теплим повітрям із калориферів  

3.1.7 Після підготовки поверхні стіни і цоколя та влаштування передбачених проектом де-
формаційних швів виконують закріплення плит утеплювача у спосіб та у терміни, що 
передбачені даною технологічною картою. 

Для збірних систем класу А (по ДСТУ Б В.2.6-36:2008) застосовують плитні теплоізоляційні 
матеріали певного ступеня жорсткості та вогнестійкості, які передбачені конкретним проект-
ним рішенням та відповідають вимогам цього стандарту. 

Перед наклеюванням на підготовлену поверхню стіни клей наносять безпосередньо на 
плиту утеплювача у спосіб відповідно до п. 4.2.3 ДСТУ Б В.2.6-36:2008. При цьому тип склею-
вання обирають, як правило, за таких умов: 
 суцільний (тип К.1) – якщо поверхня стіни не має видимих відхилень; 
 периметрально-маяковий (тип К.2) – якщо поверхня стіни має нерівності від 5 мм до 10 мм; 

Згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008 для мінераловатних плит слід застосовувати тільки тип К.1. 
Для вищезазначеного об’єкту згідно європейських норм ETAG-0041 погоджено ви-

користання периметрально-маякового способу для приклейки фасадних мінераловат-
них плит при нерівності поверхонь стін від 5 мм до 10 мм. 

Розмір щілин між плитами теплоізоляційного шару не повинен перевищувати 2 мм. У разі 
виникнення щілин понад 2 мм їх заповнюють стружками (смужками) з матеріалу утеплювача, 
що застосовується. 

                                                
1 ETAG-004 “Guideline for European technical approval of external thermal insulation composite systems with rendering” 
– "Вказівки по європейському технічному сертифікату до зовнішніх систем скріпленої теплоізоляції". 
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3.1.8 Після закріплення теплоізоляційного шару одним із передбачених проектом способів 
(К, Д, КД, ДК чи Т) для захисту його поверхні від механічних та атмосферних впливів 
наноситься захисний шар із зануреною армувальною сіткою з лугостійкого скловоло-
кна за два етапи: 

 наноситься перший шар клейового (гідроізоляційного) покриття товщиною від 1 мм до 2 мм, у який 
занурюється склосітка; 

 після нанесення поверх склосітки (за необхідності) виконується нанесення вирівнювального шпа-
клівного або нанесення другого захисного шару; 

 наноситься універсальна ґрунт-фарба, під декоративно-захисний шар; 
 наноситься декоративно-захисне покриття. 

При використанні тонкошарових штукатурок загальна товщина захисного покриття має 
становити не менше ніж 3 мм, а при використанні фасадних фарб – не менше ніж 5 мм. 

3.1.9 Герметизацію місць примикання плитного теплоізоляційного матеріалу на основі мі-
неральної сировини до віконних, дверних та ворітних блоків виконують матеріалами 
на основі поліуретанового в'яжучого. 

Всі вертикальні ребра примикань на першому поверсі будівлі, а на решті поверхів лише 
біля прорізів вхідних і балконних дверей перед зануренням армувальної склосітки зміцнюють 
перфорованими кутиками розмірами 25×25×0,5 мм. Профіль кутика вдавлюють у свіжонане-
сене клейове (гідроізоляційне) покриття з наступним ґрунтуванням цією ж сумішшю. 

3.1.10 Після приклеювання кутових профілів кінцівки армувальної склосітки, що втоплені до 
кожної зі стін, які утворюють кут фасаду, накладають на профіль з утворенням складки 
завширшки не менше ніж 100 мм. 

До нижнього краю плит теплоізоляційного шару, закріплених на цоколі будівлі, необхідно 
прикріпити кутовий перфорований профіль, втопити його у клейове (гідроізоляційне) покриття 
з наступним ґрунтуванням цією ж сумішшю. 

3.1.11 Армувальну склосітку занурюють у захисне покриття зверху донизу із з'єднанням ок-
ремих полотнин унапусток завширшки близько 100 мм по всій поверхні стіни до фун-
даменту. 

3.1.12 Після закріплення плит теплоізоляційного шару та армувальної склосітки на поверхню 
фундаменту наносять гідроізоляційний шар товщиною від 2,5 мм до 3,5 мм із засто-
суванням сухих будівельних сумішей групи Г І1 та від 1,5 мм до 2 мм – суміші групи 
Г І2 за класифікацією ДСТУ-П Б В.2.7-126. 

За необхідності влаштування теплоізоляції огороджувальної конструкції нижче рівня ґру-
нту засипну частину фундаменту, а також цоколь і стіну будівлі на висоту близько 2 м над 
рівнем ґрунту покривають додатковим шаром гідроізоляційної суміші товщиною від 1 мм до 
1,5 мм групи П3 за класифікацією ДСТУ-П Б В.2.7-126 з армувальною склосіткою. 

Після п'яти діб із моменту нанесення додаткового гідроізоляційного шару засипну частину 
фундаменту покривають гідроізоляційною сумішшю групи Г І 1 або Г І 2 за класифікацією 
ДСТУ-П Б В.2.7-126, після остаточного затвердіння якої котлован засипають та ущільнюють 
свіжим шаром ґрунту. 

3.1.13 Декоративне опорядження поверхонь зовнішніх стінових конструкцій фасаду можна 
розпочинати після трьох діб із моменту нанесення другого шару гідроізоляційної су-
міші групи Г І 3 за класифікацією ДСТУ-П Б В.2.7-126. 

Затверділий гідрозахисний шар покривають декоративною штукатуркою або фарбуваль-
ною сумішшю відповідного кольору, яку наносять валиком або щіткою. 

Для ґрунтування поверхонь огороджувальних конструкцій фасадів не допускається засто-
совувати ґрунтувальні суміші, які містять органічний розчинник, для запобігання руйнуванню 
плит утеплювача. 

3.1.14 Штукатурні суміші або фарби готують на будівельному майданчику та наносять на 
поверхню стіни згідно з 4.36, 4.37-4.41, 4.47, 4.48, 4.49 ДБН В.2.6-22. 
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3.1.15 Декоративно-захисний шар наносять на поверхню стіни не раніше семи діб з моменту 
нанесення попереднього адгезійного ґрунтувального шару. 

3.1.16 Після закінчення робіт із декоративного опорядження фасаду улаштовують (за необ-
хідності) деформаційні шви будівлі. 

Порожнина шва формується у процесі закріплення теплоізоляційного шару. При цьому 
торці плит, що примикають до шва, захищають двома шарами гідрозахисної суміші ГІ 3, армо-
ваної склосіткою. Шар склосітки заводять на зовнішню поверхню плити не менше ніж на 50 мм. 

3.1.17 Улаштування деформаційних швів виконують у такій технологічній послідовності: 
 порожнину шва очищають від пилу, штукатурки, фарби тощо; 
 за допомогою щітки наносять шар ґрунтовки групи ЗК за класифікацією ДСТУ Б В.2.7-233:2010 

«Суміші будівельні рідкі модифіковані. ТУ»; 
 встановлюють поліетиленові пружні прокладки, обтиснення яких має бути не меншим 30 %; 
 наносять шар силіконового герметика, товщина якого по осі шва становить від 2 до 4 мм, а в місці 

контакту з торцем плит утеплювача – від 6 мм до 8 мм. 

3.1.18 Для влаштування деформаційних швів рекомендовано застосовувати поліетиленові 
або полівінілхлоридні профілі. 

3.2 Технологія виробництва робіт матеріалами Baumit. 

3.2.1 Складові системи кріплять до конструкції будівлі пошарово. Улаштування кожного по-
дальшого шару виконують після перевірки якості виконання відповідного поперед-
нього шару і складання акту огляду прихованих робіт. 

3.2.2 Роботи по улаштуванню скріпленої теплоізоляції будівлі виконують в такій послідов-
ності: 

 підготовка поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій до виконання робіт по утепленню; 
 готують клейову розчинову суміш;  
 наносять клейову розчинову суміш на поверхню плит утеплювача і приклеюють їх до поверхні 

огороджуючих конструкцій;  
 закріплюють плити утеплювача анкерами тарілковими фасадними із оцинкованим металевим 

стрижнем та з анкерною зоною (аз) і загальною довжиною не менше вказаної в пп. 2.1. 
 готують розчинову клей-шпаклівну суміш;  
 по плитах із мінеральної вати виконують контактний шар товщиною до 2 мм; 
 готують розчинову клей-шпаклівну суміш;  
 наносять розчинову клей-шпаклівну суміш на поверхню плит утеплювача за допомогою зубчас-

того шпателю з розміром зуба 10 мм; 
 укладають склосітку у свіжонанесений шар клей-шпаклівної суміші після чого поверхню загладжу-

ють; 
 ґрунтують поверхню армуючого шару універсальною ґрунт-фарбою; 
 наносять мінеральну декоративну штукатурку; 
 фарбують силіконовою фарбою в два шари; 
 кріплять на нижніх ділянках віконних прорізів металеві відливи; 
 герметизацію місць примикання плитного теплоізоляційного матеріалу на основі мінеральної си-

ровини до віконних, дверних та ворітних блоків виконують матеріалами на основі поліуретанового 
в'яжучого. 

3.2.1 Підготовка основи 

Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очищеною 
від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам БНіП 
3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Зколи, раковини, тріщини 
відновити з використанням ремонтних сумішей Baumit. Основи пошкоджені мікроорганізмами 
очистити механізованим способом та обробити антимікробною ґрунтовкою Baumit 
SanierLosung. 

Залишки старої фарби очистити за допомогою металевого шпателю, неміцні ділянки ви-
далити вручну за допомогою скарпелю або механізовано, наприклад, за допомогою піскостру-
минних апаратів. 



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 3 

 
 

 

сторінка 22 / сторінок 101 

Згідно карти провішування фасаду (огороджувальних конструкцій) фрагменти фасаду, ві-
дхилення яких більше допустимих норм зазначених у ДБН В.2.6-22-2001 (або дивись Табл. 1 
стор. 18), – очистити, зволожити і вирівняти за допомогою штукатурної суміші Baumit MPA 35 
L. Вирівнювати фасадні фрагменти слід таким чином, щоб перепад по вертикалі і гори-
зонталі в межах поверху був не більшим за 10 мм. Приклад виконання карти відхилень 
фасадних поверхонь від проекту (провішування фасаду) показано на Зображ. 11. 

Зображ. 11 Приклад виконання карти відхилень фасадних поверхонь від проекту 
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3.2.2 Підготовка основи під штукатурення - нанесення обризку Baumit Spritz 

Цементний обризк 
Baumit Spritz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цементний обризк Baumit Spritz застосовується для закріп-
лення, підвищення адгезії і вирівнювання поглинаючої здатно-
сті основи з наступним нанесенням вирівнювальних штукатур-
них шарів Baumit. Baumit Spritz не використовується в якості 
вирівнювального шару. 

Для нанесення цементного обризку Baumit Spritz можна за-
стосовувати будь-яку штукатурну станцію (наприклад, MAI 4 
you, PFT G4 або іншу аналогічну станцію) або наносити вручну. 

При запуску штукатурної станції важливо щоб шланг для ро-
зчинової суміші був зволожений зсередини зрідженою вапняно-
цементною розчиновою сумішшю (Baumit MPA 35). У випадку 
повторного запуску машини, операцію слід повторити. 

Перед нанесенням цементного обризку Baumit Spritz ос-
нову зволожити водою. Площа покривання поверхні розчином 
Baumit Spritz повинна складати не менше 75% обштукатюва-
ної поверхні. 

Отвори під електричні і інші комунікації слід попередньо за-
робити. Всі металеві деталі очистити від іржі і захистити від ро-
звитку корозії спеціальними ґрунтовками по металу або лако-
фарбовим покриттям. 

Максимальна товщина набризку:                       3 мм 

Основа Підготовка основи 

Бетон Зволоження основи. Набризк поверхні 
розчиновою сумішшю Baumit Spritz. Те-
хнологічна перерва 72 години. 

Керамічний блок 
або керамічна це-

гла 

Зволоження основи. Набризк поверхні 
розчиновою сумішшю Baumit Spritz. Те-
хнологічна перерва 72 години. 

Газобетон,  
Пінобетон, 

Черепашник 

Зволоження основи. Технологічна пере-
рва 15 хвилин. 

Плити деревново-
локнисті 

Набризк поверхні розчиновою сумішшю 
Baumit Spritz, армований оцинкованою 
сіткою з дротом ø1 мм і чарункою 
20х20÷25х25 см. Технологічна перерва – 
21 дома. 

3.2.3 Штукатурення зовнішніх стін Baumit MPA 35 L 

Штукатурна суміш 
Baumit MPA 35 
 

 
 

Для штукатурення зовнішніх стін застосовується модифіко-
вана цементно-вапняна штукатурна суміш Baumit MPA 35 L. 

Для нанесення штукатурної суміші Baumit MPA 35 L можна 
застосовувати будь-яку штукатурну станцію (наприклад, MAI 4 
you, PFT G4 або іншу аналогічну). 

Перед початком штукатурних робіт, для їх спрощення, реко-
мендовано попередньо на зовнішніх кутах встановити захисні 
нержавіючі накладні кутові профілі, а на стінах з кроком 1.2-1.7 
м встановити маякові нержавіючі планки і закріпити розчином 
Baumit SpeedFix (гіпс не використовувати). 
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Всі вершини віконних і дверних прорізів необхідно додат-
ково армувати прямокутними вирізами "косинками" зі спеціаль-
ної лугостійкої для штукатурних робіт склосітки Baumit 
Maschinenputz Armierung з розмірами 500×300 мм. 

При штукатуренні місць примикання різнородних поверхонь 
обов’язково виконувати армування штукатурного шару лугос-
тійкою склосіткою Baumit Maschinenputz Armierung із заглиб-
ленням на 2/3 товщини шару з напуском на кожну основу не 
менше 200 мм. 

Штукатурну суміші на зволожену поверхню наносять штука-
турною станцією у формі "гусені". При товщині шару більше 
25 мм роботи слід проводити у два етапи – методом "мокрий по 
мокрому". 

Після першого нанесення і вирівнювання правилом по мая-
кам і наступного витримуння штукатурного покриття протягом 
1,5-2 години маяки демонтуються. Незаповнені розчином ді-
лянки на стіні необхідно заповнити розчиновою сумішшю 
Baumit MPA 35 L за допомогою кельми. Після 1,5-2 години те-
хнологічної перерви поверхня торцюється (тобто повторно ви-
рівнюється правилом). Після цього поверхня злегка зволожу-
ється і затерається штукатурною теркою. 

Мінімальна товщина штукатурки:  
- для вирівнювання основ під теплоізоляційну систему – мініма-
льна товщина не обмежується. 

Максимальна товщина штукатурки:  
- 25 мм за один прийом нанесення. 

Оштукатурену поверхню зволожувати протягом 48 години 
після завершення робіт. 

Для подальшого виробництва оздоблювальних робіт витри-
мувати технологічну перерву із розрахунку 10 діб на кожні 10 
мм товщини шару. 

Після підготовки і вирівнювання відхилень при необхідності основу рекомендується обробити гли-
бокопроникною ґрунтовкою Baumit Grund. 

 

Спосіб застосування. Глибкопроникна ґрунтовка Baumit Grund є 
концентратом, тому для її застосування ґрунтовку слід розбавити у спів-
відношення від 1:0,5 до 1:1 з водою. Концентрація залежить від поглина-
ючої здатності основи. 

Перед застосуванням ґрунтувальну суміш перемішати за допомогою 
будівельного міксера. 

Не додавати в ґрунтувальну суміш добавки, які не рекомендовані ви-
робником. 

За допомогою пензлю, валика або щітки рівномірно нанести на підго-
товлену, поглинаючу поверхню розведену ґрунтувальну суміш Baumit 
Grund.  

Витримати технологічну перерву не менше 8-12 годин (залежно від 
основи) перед подальшим виконанням робіт (при температурі +20 ° С і від-
носній вологості повітря 60%). 
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3.2.4 Приготування розчинової суміші Baumit StarContact / Baumit ProContact 

 

Розчинову суміш Baumit StarContact / Baumit ProContact 
готують безпосередньо на ділянці будівельного майданчика, 
обладнаній водоподаючими пристроями та мірником для води. 

 
 

Замішування: суху суміш Baumit StarContact або Baumit ProContact засипати в єм-
ність з половинною кількістю чистої прохолодної води від зазначеної в інструкції та перемі-
шувати за допомогою будівельного міксера. Залишок необхідної кількості води додавати і 
перемішувати поступово до утворення однорідної без грудок маси. Перемішування повинно 
тривати не менше 3-х хвилин. Витримати розчинову суміш у спокої ~5 хвилин для ос-
таточного розчинення хімічних модифікуючих добавок і повторно перемішати. Якщо 
суміш занадто в'язка, додати залишкові 100-200 мл води і знову перемішати. Перед засто-
суванням суміш додатково перемішати. Зачинення водою суміші слід виконувати із ро-
зрахунку: 

Baumit StarContact 4,7-5,0 л на мішок 25 кг 

Baumit ProContact 5,1-5,2 л на мішок 25 кг 

Розчинову суміш Baumit StarContact / ProContact слід використати протягом 3-х годин. 

 

До вже готової розчинової суміші додавати воду або 
суху суміш забороняється.  

Не змішувати з іншими матеріалами. 
Завжди замішувати увесь вміст мішка. 

До місця виробництва робіт розчинову суміш Baumit 
StarContact / Baumit ProContact в тарі (полімерні відра, бачки) 
подають підйомником або лебідкою з блоками, укріпленими на 
заданій висоті, а також піднесенням вручну. 
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3.2.5 Нанесення клейової розчинової суміші на теплоізоляційні плити з екструдованого 
пінополістиролу 

Перед нанесенням клей-шпаклівної суміші на плиту із мінеральної вати обов’язково 
провести попереднє втирання її у волокна плити. 
 

Час використання, з моменту нанесення розчину 
клейової суміші Baumit ProContact / StarContact на по-
верхню плити, до приклеювання плити на основу, не по-
винен перевищувати 20 хвилин. 

Зображ. 12 Приклейка до основи плит утеплювача з мінеральної вати (суцільний спосіб) 

 

Якщо поверхня стіни не має відхи-
лень, то клей-шпаклівну суміш Baumit 
ProContact / StarContact  наносити су-
цільним шаром по всій поверхні. 

Розчинову клейову суміш Baumit 
ProContact / StarContact  наносити су-
цільним способом по всій поверхні теп-
лоізоляційної плити зубчатим шпате-
лем з розміром зубців 10×10 мм. Для 
мінераловатних плит застосовувати 
тип приклейки тільки суцільний 
(К.1), згідно розділів 4.2.3, 12.3.4 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008. 
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Зображ. 13 Приклейка до основи плит утеплювача з екструдованого пінополістиролу 

 

Приклейку теплоізоляційних 
плит виконувати суцільним способом 
по попередньо вирівняним основам. 
При приклейці теплоізоляційних плит 
з екструдованого пінополістиролу, 
клейова суміш Baumit StarContact / 
BituFix наноситься за допомогою зу-
бчастого шпателю (з розміром зубців 
10 мм) на всю поверхню утеплювача 
(суцільне нанесення). 

3.2.6 Приклейка теплоізоляційних плит 

Плити утеплювача приклеювати від низу до верху, з дотриманням правил перев'язки швів:  
– зсув швів по горизонталі;  
– зубчаста перев'язка плит на кутах будівлі;  
– обрамлення віконних і інших отворів плитами з підігнаними по місцю вирізами. 

Після нанесення розчину суміші Baumit BaumitContact / Baumit StarContact плиту необ-
хідно відразу встановити в проектне положення і притиснути. Плити необхідно приклеювати 
впритул одна до іншої, в одній площині. 

  

Для забезпечення щільного прилягання плити до основи, її необхідно спочатку прикласти 
до поверхні стіни на відстані 20-30 мм від проектного положення, а потім притиснути за 
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допомогою дерев'яного напівтерку із зсувом в проектне положення, ударяючи напівтерком до 
тих пір, аж поки її площина вирівняється із площиною сусідніх плит. 

Зображ. 14 Зубчате зачеплення плит утеплювача ССТФ Baumit 

 

 

Ширина шва між плитами не повинна переви-
щувати 2 мм. У тому випадку, коли шов вийшов ши-
рше, його слід заповнити смужкою, вирізаною з 
плити утеплювача. 

При приклеюванні плит утеплювача до повер-
хні зовнішніх огороджувальних конструкцій, не до-
пускається потрапляння розчину клейової суміші 
Baumit ProContact / Baumit StarContact в шов між 
плитами. 

Відстань між теплоізоляційними плитами в мі-
сці улаштування деформаційного шва повинна 
складати від 20 до 30 мм. 
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Зображ. 15 Загальна схема утеплення і армування віконних і дверних прорізів 

1. Шар утеплювача; 
2. На кутах віконних або дверних прорізів підрізується тільки цільна плита; 
3. Косинки із лугостійкої склосітки розміром 350×200 мм, для армування віконних та двер-

них кутів; 
4. Загальний шар армування гідрозахисного прошарку. 

 
Одразу після приклеювання плиту не можна зрушувати, щоб не послабляти з'єднання її з 

основою. 
При неправильному приклеюванні плити на поверхню фасаду, плиту слід відірвати, вида-

лити на ній і зі стіни клейову суміш, покрити тильну сторону плити свіжою порцією розчинової 
клейової суміші Baumit ProContact / Baumit StarContact і приклеїти знову до стіни. 

Деформаційні шви виконувати після закріплення плит утеплювача, а порожнечі деформа-
ційних швів заповнити смужками із утеплювача розміром 20-30 мм та закрити деформаційним 
профілем прямим E-образним – Baumit E-Form або кутовим V-образним – Baumit V-Form. 

Закріплення плит анкерами виконувати не раніше ніж через 24 години. 
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Контроль відхилення від вертикалі теплоізоляційних плит 

 

Вертикаль поверхні приклеєних плит потрібно 
перевіряти за допомогою довгого будівельного рі-
вня (ватерпаса). 

Граничні відхилення рівності основи дивись в 
Табл. 3 стор. 51. 

3.2.7 Додаткове механічне закріплення плит утеплювача: 

Закріплювати плити утеплювача анкерами* слід не раніше, ніж через 24 години після при-
клейки їх до поверхні стінових конструкцій. 

Анкери встановлювати рівно без перекосів із забезпеченням необхідної анкерної зони: 
 не менше 50 мм в основу з монолітного бетону і повнотілої керамічної цегли. 
 не менше 90 мм в основу з пустотної цегли; 
 не менше 110 мм в основу з газобетонних блоків; 
і необхідної кількості фасадних анкерів (не менше 6 шт./м²) залежно від висоти будівлі і кра-
йових зон (див. схему КТР Baumit на сторінці 36).  

Тарілка фасадного анкеру не повинна виступати над площиною поверхні плит утеплю-
вача. Правильність установки фасадних анкерів підлягає обов'язковій перевірці. Місця уста-
новки фасадних анкерів зашпакльовувати клей-шпаклівною сумішшю Baumit ProContact / 
Baumit StarContact. 

  
Вид фасадного анкеру і глибина свердління в стіні визначається після випробних іспитів 

на об’єкті будівництва, дивись таблицю А.6 на сторінці 55. 
Роботи по закріпленню плит утеплювача до зовнішніх огороджувальних конструкцій фа-

садними анкерами виконують в такій послідовності: 
 розмітка отворів під перший ряд фасадних анкерів за схемою;  
 буріння отворів під фасадні анкери;  
 установка фасадних анкерів в отвори за допомогою спеціальної насадки;  
 забивання розпірного елементу (штифта).  

Отвори свердлити електродрилем або перфоратором. Для стін із газобетонних блоків 
спосіб свердління отворів – тільки обертальний. Для стін із бетону спосіб свердління до-
зволяється з ударною дією. 
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Мінімальна глибина отворів, що висвердлюються в конструкціях, має бути на 10 мм глиб-
шою ніж довжина анкерної зони фасадного дюбелю, тобто:  
 для монолітного бетону і повнотілої цегли - не менше 60 мм; 
 для пустотної керамічної цегли - не менше 100 мм. 
 для газобетонних блоків – не менше 120 мм. 

Кількість механічно фіксуючих елементів залежить від висоти будівлі та вітрових наванта-
жень (дивись витримку із ДСТУ Б В.2.6-36 2008 додаток «Г», що приведений на сторінці 35). 

Вставляють в отвір дюбель, притискаючи кільце диска дюбеля до поверхні утеплювача і 
забивають розпірний елемент (штифт) до упору. При цьому тарілка фасадного анкеру повинна 
бути занурена в плиту не більше ніж на 2 мм. 

3.2.8 Визначення видів фасадних анкерів для закріплення теплоізоляційних плит 

Вузол Основа Утеплювач Фініш Вид фасад-
ного анкеру 
Wkret-met 

Вид фасад-
ного анкеру 

Amex 

С-01 ГБ 10+MW30 Ed2K+SnC LFM10140 LMD10\140 

С-02А ГБ  10+MW30 Ed2K+SnC LFM10140 LMD10\140 

С-01В ГБ 10+MW30  LFM10140 LMD10\140 

С-15Г ГБ 10+MW100  LFM10220 LMD10\220 

С-15Д ГБ 10+MW100 1ГШ LFM10220 LMD10\220 

C-15B ГБ 10+MW140+10+MW30 Ed2K+SnC LFM10300 LMD10\300 

С-15Ж ГБ 10+MW110+10+MW30 Ed2K+SnC LFM10260 LMD10\260 

С-20А (стіна 
вх. групи) 

ГБ 10+MW30 2ГШ+Плитка LFM10160 
ejotherm STR 
8/60 

LMD10\140 

С-04 З.б. 10+MW110+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

C-04A З.б. 10+MW110+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-06 З.б.+ГБ 10+MW120+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-06A З.б.+ГБ 10+MW110+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-26А З.б. пі-
лон 

10+MW120+10+MW30 2ГШ+Плитка LMX10220 
ejotherm STR-U 
8/60 

LMX10220 
ejotherm STR-U 
8/60 

С-10 З.б. пі-
лон 

10+MW120+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-10A З.б. пі-
лон 

10+MW120+10+MW30 2ГШ+Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-15 ЦП 10+MW110+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10200 LMD10\200 

С-15A З.б. пі-
лон 

10+MW110+10+MW30 2ГШ+Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-11 ЦП 10+MW100÷120+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-11А ЦП 10+MW100÷120+10+MW30 Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-06Б З.б.+ГБ 10+MW50 Ed2K+SnC LMX10120 LMD10\120 

С-16 (укос ві-
кна – торець 
кладки) 

ЦП 10+MW30 Ed2K+SnC LMX1090 LMD10\120 
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Вузол Основа Утеплювач Фініш Вид фасад-
ного анкеру 
Wkret-met 

Вид фасад-
ного анкеру 

Amex 

С-24 ГБ і З.б. 
пілон 

10+EPS20 Ed2K+SnC LTX10070 (ЗБК) 
LFN10140 (ГБ) 

LI-P 10\80 (ЗБК) 
LIW-PS 10\140 

С-28 ЦП 10+EPS20 Шпакл. + SnC LTX10070 LI-P 10\80 

С-19 (всере-
дині) 

ЦП 10+EPS50 1ГШ LTX10120 LI-P 10\120 

С-21 ЦП 10+EPS50 Ed2K+SnC LTX10120 LI-P 10\120 

С-21Г ЦП 10+EPS50 1ГШ LTX10120 LI-P 10\120 

С-17 (вент.ка-
нал терас.) 

ЦП 10+EPS70 Ed2K+SnC LTX10140 LI-P 10\140 

С-21А ЦП 10+EPS70 Ed2K+SnC LTX10140 LI-P 10\140 

С-21В ЦП і 
З.б. 

10+EPS70 1ГШ LTX10140 LI-P 10\140 

C-25 ЦП і 
З.б. 

10+EPS100 1ГШ LTX10160 LI-P 10\160 

С-22 З.б. і 
ЦП 

10+EPS140 1ГШ LTX10200 LI-P 10\160 

С-26 ЦП і 
З.б. 

10+EPS150 Ed2K+SnC LTX10220 LI-P 10\220 

С-26Б З.б. пі-
лон ло-
джії 

10+EPS150 1ГШ LTX10220 LI-P 10\220 

С-23 З.б. і 
ЦП 

10+EPS50+10+EPS140 1ГШ LMX10260 LMD10\260 

С-26В (стіна 
відкр. лоджії) 

ЦП+З.б.  10+EPS190 Ed2K+SnC LTX10260 LIW-PS 10\260 

С-26Г ЦП+З.б. 10+EPS190 1ГШ LTX10260 LIW-PS 10\260 

С-27 ЦП 10+EPS150 1ГШ LTX10220 LIW-PS 10\220 

С-21Б З.б. 10+XPS120 MT LTX10180 LIW-PS 10\180 

С-02А (фаль-
шстіна) 

З.б. 
стіна 

10+XPS120+10+MW20÷50 2ГШ+Ed2K+SnC LMX10220 LMD10\220 

С-02Б З.б. 10+XPS120÷240 MT LTX10180÷300 LIW-PS 
10\180÷300 

C-03 (нижче рі-
вня гр.) 

З.б. 10+XPS120  LTX10180 LIW-PS 10\180 

С-21Д З.б. пі-
лон 

10+XPS120 Ed2K+SnC LTX10180 LIW-PS 10\180 

С-20 З.б.  ХП+ Ed2K+SnC   

C-02Г (стіна 
цоколю) 

З.б.  ХП+MT   

С-29 – С33 ЦП і 
З.б. 

MW100 Вентфасад + 
Плитка 

  

Скорочення та умовні позначення: 

ГБ – стінові конструкції з газобетонних блоків;  
ЦП – стінові конструкції з повностілої цегли; 
З.б. – залізобетонні конструкції; 
MW – шар утеплювача на основі фасадних мінераловатних плит; 
EPS – теплоізоляційні фасадні пінополістирольні плити марки ПСБ-С-25; 
XPS – теплоізоляційні фасадні плити з екструдованого пінополістиролу Baumit XPS TOP з 
тисненою поверхнею; 
MT – фасадне фінішне штукатурно-мозаїчне покриття Baumit MosaicTop, високоміцна та над-
стійка до атмосферних впливів; 
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1ГШ – гідрозахисний шар Baumit ProContact з армуванням одним шаром склосітки Baumit 
StarTex; 
2ГШ – 2 гідрозахисних шари: посилений, для сприйняття механічних навантажень, Baumit 
StarContact з армуванням панцирною склосіткою Baumit StrongTex, та шар для сприйняття 
температурних навантажень, Baumit StarContact з армуванням склосіткою Baumit StarTex. 
Ed2K + SnC – фінішна фасадна мінеральна штукатурка, зерно 2 мм, структура "короїд" з на-
ступним нанесенням силіконової фарби Baumit SilikonColor. 

Умовні позначення видів фасадних анкерів та їх зображення 

LFM10160 – фасадний ан-
кер з довгою розпірною 
зоною зі сталевим цвя-
хом з термокапелюшком, 
Ø анкеру 10 мм, довжина 
160 мм 

LMX10220 – фасадний 
анкер з короткою розпір-
ною зоною зі сталевим 
цвяхом з термокапелюш-
ком, Ø анкеру 10 мм, дов-
жина 220 мм 

LTX10120 – фасадний ан-
кер для легких теплоізо-
ляційних матеріалів з 
пластмасовим цвяхом, 
короткою розпірною зо-
ною, Ø анкеру 10 мм, дов-
жина 120 мм 

LFN10200 – фасадний ан-
кер для легких теплоізо-
ляційних матеріалів з 
пластмасовим цвяхом, 
подовженою анкерною 
зоною – 90 мм, Ø анкеру 
10 мм, довжина 200 мм 

    

LMD – забивний фасадний дюбель з металивим 
оцинкованим стрижнем та термокапелюшком з 

подовженою анкерною зоною 

LI-P – фасадний дюбель 
з пластиковим стрижнем 

з короткою анкерною 
зоною 

LIW-PS – фасадний 
дюбель з поліамідним 
стрижнем посилений 

скловолокном з 
подовженою анкерною 

зоною 
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Визначення видів фасадних анкерів для закріплення теплоізоляційних плит під облицювання. 

Закріплення теплоізоляційних плит з екструдованого пінополістиролу (XPS) товщиною: 
100 мм 
Основа 

стіни із бетону, повнотілої керамічної цегли або газобетону 
аз50+10+XPS100 

ejotherm STR 8/60 U×175 

  
 

*Фасадні анкери згідно ТУ У В.2.6-45.3-32104159-001-2006, призначені для теплоізоляції і облицю-
вання поверхні фасадів з бетону, цементу, природних каменів, деревини, цивільних і промислових іс-
нуючих будинків і будівель, або тих, що будуються. Довжина фасадного анкеру і довжина анкерної 
зони, визначається після проведених на об'єкті випробувань. 

 



ДСТУ Б В.2.6-36:2008  
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Додаток Г 
(довідковий) 

Кількість механічно фіксуючих елементів та схеми їх розташування залежно від висоти будівлі та 
вітрових навантажень 

Таблиця Г.1 – Кількість фасадних анкерів на м2 у крайовій зоні 

Вітровий район згі-
дно з ДБН В.1.2-

2:2006 

Висота будівлі, м 

До 5 поверхів 5-9 поверхів 9-16 поверхів 16-25 поверхів 

1, 2 6 8 10 12 
3, 4, 5 8 10 12 14 

 
Таблиця Г.2 – Кількість фасадних анкерів на м2 у звичайній зоні 

Висота будівлі Пінополістирольні плити Мінераловатні плити 

До 5 поверхів 4 6 
5-16 поверхів 6 8 

16-25 поверхів 8 10 
Примітка. Фасадні анкери в звичайній зоні розміщуються по периметру плити і всередині, при 
цьому 
охоплюють перпендикулярно розміщені шви двох рядів плит.  
 
Таблиця Г.З – Величина крайової зони 

Кількість поверхів До 9 9-16 16-25 

Ширина торця будинку, м  12 12-18 більше 18 
Крайова зона, м  1,0 1,5 2,0 

 
Примітка: 

1. Кількість фасадних анкерів на 1 м² теплоізоляційної системи, залежить від типу застосовних теплоізоляційних 
матеріалів і вітрових навантажень (дивись схему закріплення мінераловатних плит на сторінці 36). 

2. Кількість фасадних анкерів вказано для теплоізоляційних плит розміром 1000х500 мм. 



 
 

сторінка 36 / сторінок 101 

3.2.9 W-подібна поверхова схема закріплення фасадних плит із мінеральної вати тарілковими 
фасадними анкерами 

Кількість і розміщення фасадних анкерів на фасаді для закріплення плит пінополістироль-
ного і мінераловатного утеплювача залежить від вітрового тиску і повинно відповідати нижче при-
веденим схемам. 

Вітровий тиск на споруду приймається по ДБН В.1.2-2:2006 і для Києва (вітровий район 1) складає 400 Па 
(40 кгс/м²). 
Висота механічного закріплення від 1 до 5 поверху. Ширина крайової зони – 2 м. 

 
Висота механічного закріплення від 6 до 9 поверху. Ширина крайової зони – 2 м. 

 
а – розмір від кута стіни: 
- для бетону і повнотілої цегли не менше 50 мм.  
- для керамічних блоків не менше 100 мм;  
- для газоблоків не менше 200 мм 
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Висота механічного закріплення від 10 до 16 поверху. Ширина крайової зони – 2 м. 

 
Висота механічного закріплення 17 (на висоту до 73,5 м від рівня землі). Ширина крайової зони – 2 м. 

 

а – розмір від кута стіни: 
- для бетону і повнотілої цегли не менше 50 мм.  
- для керамічних блоків не менше 100 мм;  
- для газоблоків не менше 200 мм 
ПРИМІТКА: 

При приклеюванні теплоізоляційних плит клейову суміш Baumit NivoFix / StarContact  наносити за допомогою зубча-
того шпателя (з розміром зуба 10 мм) на всю поверхню плити утеплювача (суцільне нанесення). Площа приклейки 
плити повинна складати 100% від площі плити. Перед нанесенням клейової суміші на плити із мінеральної вати 
обов’язково виконувати втирання клейової суміші у волокна плити. 
Для закріплення мінеральних плит із базальтового волокна використовувати дюбелі тільки з металевим штифтом та 
термоголівкою 
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Зображ. 16 W-подібна поверхова схема закріплення фасадних плит з екструдованого пінополістиролу або 
мінеральної вати під облицювання плитками в цокольній частині будівлі фасадними гвинтовими (тарілко-
вими) фасадними анкерами. 

 
а – розмір від кута стіни 
- для бетону та повнотілої керамічної цегли не менше 50 мм. 

Примітка.  
Для стін балконів і холодних переходів, а також стін сходових клітин утеплювач закріплювати фасадними 
анкерами, що визначаються у розділі 3.2.8 стор. 31 або які приймаються у відповідності з натурними ви-
пробуваннями у кількості не менше 6 шт./м². 

3.2.10 Улаштування гідрозахисного шару по фасадним теплоізоляційним плитам 

 
 

Для попереднього армування укосів віконних і дверних прорі-
зів будівлі, посилення внутрішніх і зовнішніх кутів, улаштування 
контактного шару по мінераловатному утеплювачу і подальшому 
армуванню гідрозахисного шару застосовувати клейову шпак-
лівку Baumit ProContact. 

Додаткове зміцнення захисного шару в кутах віконних і дверних прорізів 

У місцях примикання системи теплоізоляції Baumit до віконних і дверних прорізів рекоменду-
ється встановити примикаючий профіль для віконних укосів або провести герметизування PU-
герметиком.  

Всі внутрішні кути укосів віконних і дверних прорізів рекомендується додатково армувати ви-
різами з лугостійкої склосітки Baumit StarTex і проклейкою її клей-шпаклівкою Baumit ProContact 
на глибину укосу. 
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Зображ. 17 Схема армування укосів віконних (дверних) прорі-
зів склосіткою і клейовою шпаклівкою 

 

Всі вершини віконних і дверних 
прорізів необхідно додатково арму-
вати прямокутними вирізами «косин-
ками» з лугостійкої склосітки Baumit 
StarTex, розміром не менше 
300×200 мм. 

Всі верхні сформовані кути буді-
влі (наприклад: верхній укіс віконного 
і дверного прорізу або нижній кут ба-
лконної плити) рекомендується дода-
тково армувати кутовим профілем з 
крапельником. Це запобігає виник-
ненню косих тріщин, які утворю-
ються, як правило, від початку кутів 
прорізу. 
 

 

Зображ. 18 Вузол А до Зображ. 17 

 

Віконний злив 

1. Косинка із склосітки Baumit StarTex розміром не менше 200×350 мм, 
прокладена діагонально (під кутом 45°) до кожного кута зовнішнього 
прорізу. 

При умові заглиблених віконних рамах у віконний проріз: 

2. Склосітка Baumit StarTex прокладена по всій ширині укосів віконного 
прорізу із напуском не менше 100 мм на фасадну сторону. 

3. Косинка із склосітки Baumit StarTex прокладена у внутрішніх кутах 
віконних прорізів із напуском не менше 100 мм на кожну сторону кута. 
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Примикання системи до віконних і дверних прорізів 

 

В місцях примикання до віконних і дверних блоків ре-
комендується встановлювати примикаючий профіль 
для віконних укосів Baumit із самоклейкою ущільню-
ючою стрічкою. 
Усі верхні сформовані кути будівлі (наприклад, верх-
ній укіс віконного і дверного блоку або нижній кут ба-
лконної плити) рекомендується додатково армувати 
кутовим профілем із крапельником Baumit з інтегро-
ваною лугостійкою склосіткою, при допомозі клей-
шпаклівної суміші Baumit ProContact. Це попере-
дить виникнення косих тріщин, що утворюються, як 
правило, від початку кута прорізу. 

Формування кутів 

 

Кути віконних і дверних прорізів, а також кути будинку 
краще всього формувати кутовою теркою. 

Посилення кутів захисним профілем 

 

Всі сформовані кути будівлі рекомендується додатково 
армувати кутовим захисним профілем Baumit з інтегрова-
ною лугостійкою склосіткою, що занурюється в гідрозахи-
сний шар Baumit ProContact (дивись зображення в розділ 
8.5 на стор. 69 і розділ 8.10 на стор. 74). 
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Посилення кутів склосіткою 

 

Кути будівлі і укоси віконних і дверних прорізів необхідно 
обернути склосіткою Baumit StarTex, яку занурюють в шар 
клей-шпаклівної суміші Baumit ProContact. 

Улаштування контактного шару по плитах з мінеральної вати: 

 

Контактний шар Baumit ProContact наноситься не ра-
ніше ніж через 24 години після приклейки і закріплення те-
плоізоляційних плит. На рівних, ретельно укладених на по-
верхні фасаду теплоізоляційних плитах нанести клей-шпа-
клівну суміш Baumit ProContact зубчатим шпателем із не-
іржавіючої сталі з розміром зуба 10×10 мм. Товщина кон-
тактного шару повинна складати 1-2 мм. 

 

Не допускати «вирівнювання» клей-шпаклівкою 
Baumit ProContact неправильно укладених теплоізоля-
ційних плит. Для подальшого виконання робіт витримати 
технологічну перерву не менше 1-2 днів. 

Улаштування армуючого гідрозахисного шару 

 

Далі приступають до улаштуванню основного захис-
ного шару Baumit ProContact з суцільним армуванням 
склосіткою Baumit StarTex. Першою операцією є рівномі-
рне нанесення клей-шпаклівної суміші (Baumit ProContact 
товщиною 2-3 мм. Розчинова суміш Baumit ProContact на-
носиться за допомогою зубчатого шпателю з розміром зу-
бців 10х10 мм. 

На рівні, ретельно укладені теплоізоляційні плити, на-
носиться клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact за до-
помогою зубчастого шпателю із неіржавіючої сталі з розмі-
ром зуба 10х10 мм.  
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Улаштування армуючої склосітки: 

 

У свіжонанесений шар шпаклювальної суміші Baumit 
ProContact втопити вертикальними полотнищами лугос-
тійку склосітку Baumit StarTex на 1/2 - 2/3 її товщина з на-
пуском суміжних полотнищ не менше 100 мм, після чого по-
верхню загладити за допомогою сталевої терки (напівте-
рки). При зануренні склосітки Baumit StarTex слід уникати 
надмірного натягнення і поглиблення до плити утеплю-
вача, сітка має бути між двома шарами суміші Baumit 
ProContact. Не допускати вирівнювання поверхні армую-
чим гідрозахисним шаром Baumit ProContact поверхонь з 
неправильно укладеними теплоізоляційними плитами. Для 
подальшого виробництва робіт витримати технологічну пе-
рерву не менше 5 діб. 

 

Загальна товщина контактного шару (для плит з 
мінеральної вати) і армуючого гідрозахисного шару 
Baumit ProContact повинна складати 3-5 мм відповідно 
до вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008. 

Усунення дрібних нерівностей. 

 

Наступного дня гідрозахисний шар армований склосіт-
кою ще не дуже міцний, сліди від терки прибрати за допо-
могою наждачного паперу. 

3.2.11 Нанесення декоративних штукатурних розчинів. 

Ґрунтування під тонкошарові штукатурки 

 

Для поліпшення зчеплення і вирівнювання поглинаючої здат-
ності основи перед наступним виконанням робіт необхідно поґ-
рунтувати поверхню армувального гідрозахисного шару універ-
сальною ґрунт-фарбою Baumit UniPrimer. 
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До ґрунтування можна приступати після кінцевого висихання 
армувального гідрозахисного шару, але не раніше ніж через 5 
діб. 

Ґрунтовку наносити при допомозі кисті, валика або малярної 
щітки рівномірно за один прохід. 

На нерівномірно поглинаючі поверхні ґрунт-фарбу наносити 
в два шари. 

Технологічна перерва між шарами повинна становити не 
менше 24 годин. 

Не змішувати з іншими матеріалами. 

Приготування та нанесення декоративної мозаїчної штукатурки Baumit MosaicTop 

 

Важливо! Для ґрунтування основи під декоративну 
штукатурку Baumit MosaicTop M 314 рекомендується 
використовувати кольоровану ґрунт-фарбу Baumit 
UniPrimer 0332. 

Приготування. Штукатурну суміш ретельно перемі-
шати за допомогою будівельного міксера на малих обертах 
до отримання робочої консистенції – протягом 3-5 хвилин. 

Не додавати інші матеріали!  
Нанесення. Не раніше ніж через 24 години після нане-

сення ґрунтувальної суміші Baumit UniPrimer за допомо-
гою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести готову 
штукатурну суміш Baumit MosaicTop товщиною в 1.5 зерна 
і одразу загладити в одному напрямку (вертикально або го-
ризонтально).  

Роботи у межах однієї захватки виконувати без пере-
рви. 

Приготування декоративної штукатурки на мінеральній основі 

 

До нанесення тонкошарової декоративної штукатурки 
Baumit Edelputz Special 2K приступають не раніше ніж че-
рез 24 години і не пізніше ніж через два тижні, після нане-
сення ґрунт-фарби Baumit UniPrimer.  

25 кг сухої суміші Baumit Edelputz Special 2K засипати в 
ємність до 6-7 літрів чистої води перемішати повільно обе-
ртальною мішалкою протягом 3-5 хвилин до утворення од-
норідної маси без грудок. Суміш готова до нанесення. 

Не додавати інші матеріали! Завжди замішувати увесь вміст мі-
шку. 

 

Нанесення тонкошарової декоративної штукатурки 

За допомогою шпателю із нержавіючої сталі рівномірно нанести 
штукатурну суміш Baumit Edelputz Special 2K на поґрунтовану ос-
нову. 
Одразу після замішування нанести готову суміш Baumit Edelputz 
Special 2K на поґрунтовану основу. Теркою (напівтерком) із нер-
жавіючої сталі рівномірно нанести готову штукатурну суміш 
Baumit Edelputz Special 2K товщиною в розмір зерна. Роботи в 
межах однієї захватки виконувати без перерв. 
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Затирання теркою тонкошарової штукатурки 

Нанесену на основу декоративну мінеральну штукатурку 
Baumit Edelputz Special 2K "баранець" одразу після нане-
сення структурувати пластиковою теркою круговими ру-
хами. Штукатурка набуває вигляд щільно укладених зерен-
камінців. 

3.2.12 Нанесення силіконової фарби на декоративну мінеральну штукатурку 

 

Послідовність нанесення шарів: 
1-й – шар фарби Baumit SilikonColor розбавлений водою 
(із розрахунку 2-3 л води на відро 14 л); 
Технологічна перерва – не менше 12 годин; 
2-й – шар фарби Baumit SilikonColor. 

 

Приготування фарби. Фарба Baumit SilikonColor випус-
кається готовою до застосування. 
До фарбування приступаємо не раніше ніж через 3 доби після 
нанесення мінеральної декоративної штукатурки. 
Нанесення ґрунтовного шару фарби. Фарбу Baumit 
SilikonColor розвести водою (із розрахунку 2-3 л на відро 
14 л), ретельно перемішати за допомогою будівельного 
міксера на протязі 3-5 хвилин і нанести ґрунтовний шар на 
всю поверхню. Технологічна перерва – не менше 12 годин. 
Для забезпечення рівномірності кольору додавати одна-
кову кількість води! Неправильна консистенція суміші приз-
веде до дефектів при виробництві робіт (перевитрати, ко-
льорові відтінки). 

 

Нанесення фарби  
Перед нанесенням фарби Baumit SilikonColor ретельно 
перемішувати за допомогою будівельного міксеру. 
Залежно від основи (після пробних нанесень на об'єкті і за-
твердженого еталону), але не раніше ніж через 12 годин пі-
сля ґрунтування нанести 1-2 шари нерозведеної фарби 
Baumit SilikonColor. 



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 3 

 
 

 

сторінка 45 / сторінок 101 

 

При двошаровому нанесенні, між першим і другим шаром 
фарби Baumit SilikonColor витримати технологічну пере-
рву не менше 4-х годин. 

Фарбу Baumit SilikonColor наносити валиком або малярною щіт-
кою.  

Роботи в рамках однієї захватки виконувати рівномірно і без пе-
рерв. 

 

При постачанні на один об'єкт матеріалів із різною датою 
виробництва, необхідно змішувати їх між собою для запобі-
гання колірних відтінків. При виконанні вищевказаних робіт 
дотримуватися вимог діючих норм і правил, а також техно-
логічної карти "Baumit". 

Не домішувати інші матеріали! 

Екстремально-поглинаючі вологу поверхні попередньо поґ-
рунтувати глибокопроникною ґрунтовкою Baumit Grund. 

Рівномірність кольору гарантується тільки в межах постачання однієї партії матеріалу. 

При застосуванні в комплексних системах теплоізоляції Baumit необхідно враховувати кое-
фіцієнт відбивання світла HBW (не нижче 25!). Дивитись колірник Baumit «LIFE». 

Не працювати при температурі нижче +5°С і вище +30°С, при дії на поверхню прямого соня-
чного випромінювання, дощу, сильного вітру або протягу. Приймати заходи по усуненню дій вка-
заних чинників. 

Висока вологість повітря та низькі температури або різко мінливі погодні умови можуть зна-
чно збільшити час твердіння фарби, викликати колірні відмінності (плями). 

3.2.13 Зароблення капелюшків фасадних анкерів 

 

Для локального зароблення всіх капелюшків фасад-
них анкерів слід виконати додаткові локальні армовані 
покриття за допомогою суміші Baumit StarContact з ар-
муванням косинками Baumit StarTex, розміром 
150×150 мм (при необхідності шар може наноситись по 
всій поверхні під облицювання з суцільним армуванням 
склосіткою Baumit StarTex). 

Для подальшого виробництва робіт витримати тех-
нологічну перерву не менше 5 діб. 
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При суцільному армуванні додаткового 
гідрозахисного шару, що виконується після встановлення 
фасадних фасадних анкерів, склосітка Baumit StarTex 
укладається у напусток на сусідні полотнини, ширина 
напуску не менше 100 мм. 

3.2.14 Облицювання фасадної теплоізоляційної системи на гнучкий клейовий розчин 
Baumit FlexTop в цокольній частині фасаду 

 
 

1. Облицювання слід вести у відповідності до технічного 
паспорту клейової суміші Baumit FlexTop та рекомен-
дацій виробника плитки. 

2. Облицювання повинне вестися картами, площа яких не 
перевищує 20 м² із максимальною стороною 5 м. 

3. Клей Baumit FlexTop є високоадгезійним та високое-
ластичним (міцність зчеплення розчину до основи >1,5 

МПа, стійкість до деформацій на прогин не менше 2,5 
мм), що відповідає вимогам до клеїв для облицювання 
фасадів.  

4. Перед облицюванням плитку слід відсортувати за номерами та виконати збір фрагментів. 
5. Поверхня контакту клейової розчинової суміші з облицювальною плиткою повинна становити 

~90%. Для цього клейову розчинову суміш Baumit FlexTop наносити комбінованим способом, 
тобто зубчатим шпателем на основу (розмір зубців шпателю 3-6 мм) і потім гладким шпате-
лем загладити для отримання рівномірного шару, а також гладким шпателем нанести на 
тильну сторону облицювальної плитки товщиною приблизно 1 мм. 

6. Протягом 48 годин після укладання плитки облицювальну поверхню не піддавати механічним 
навантаженням. 

7. Не раніше ніж через 48 год. після приклейки плитки, облицьовану поверхню змочити водою 
паперовий захисний шар на облицюванні та видалити його щітками або скребками з подаль-
шим миттям плиткової поверхні губкою. 

8. Шви на кутових стиках будівлі та суміжні шви карт облицювання заповнити герметиком (си-
лікон, поліуретан) як показано в розділі 8.34 та 8.36 з подальшою витримкою технологічної 
перерви 24 години. 

9. Заповнення плиткових швів виконувати еластичною сумішшю, що відповідає вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7-126 "Суміші сухі будівельні модифіковані" не раніше ніж через 48 год. після облицю-
вання. 

3.2.15 Додаткові рекомендації 

Роботи по утепленню слід виконувати в сухих умовах і при відносній вологості повітря не нижче 80%. 
Не слід виконувати роботи на поверхнях, які схильні до інтенсивної дії сонячних променів, вже нанесені 
шари слід захищати від дощу, сильного вітру і прямих сонячних променів за допомогою густої сітки, натяг-
нутої на будівельні риштування. 

Температура повітря та поверхні основи повинна складати від +5 до +30 °С. 
Відстань між поверхнею теплоізоляційних плит і конструкцією риштувань не повинно заважати фор-

мування фактури штукатурки і повинне складати 200 – 300 мм. При вживанні підвісних колисок необхідно 
бути дуже обережним із-за можливості механічного пошкодження теплоізоляції. 
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Використовувані для захисту парапетів, укосів, тяг і тому подібне металеві листи повинні виступати 
мінімум на 40 мм за зовнішню поверхню штукатурки і ефективно захищати її від замокання дощовою во-
дою. 

Свіжоукладена штукатурка повинна оберігатися від дощу (завіси на риштуваннях) мінімум 1 день. Це 
при температурі +20°С і відносній вологості повітря 60%. У менш сприятливих умовах слід враховувати 
повільніше твердіння штукатурок. 

При роботі з матеріалами Baumit обов'язково дотримуватися існуючих рекомендацій, вимог технічних 
описів продуктів, виконання всіх технологічних процесів згідно вимог ТУ У В.2.7- 21685172.002-2001 " Сис-
тема скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд", «Конструктивно-технологічних вирішень 
Baumit з використанням плит з мінеральної вати» правил транспортування, зберігання, а також вимог ДСТУ 
Б В.2.6-36:2008, БНіП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Керуватися загальнобудівельними правилами без-
пеки. 
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4 Калькуляції трудовитрат на улаштування 100 м² теплоізоляції і оздоблення фасадів 
системою BAUMIT 

Найменування робіт Од. 
вим. 

Об’єм 
робіт 

Норма часу, 
на одиницю 

об’єму, люд.-
год. 

Витрати часу 
на об’єм робіт, 

люд.-год. 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Очищення стін від напливів бетону 
або розчину (вручну) 

м² 100 1,24 1,24  

2. Очищення стін від пилу м² 100 0,12 12  

3. Подача плит утеплювача від місця 
складування до місця підіймання (при тов-
щині плит утеплення 50 мм і щільності ма-
теріалу 150 кг/м³) 

т 4 1,2 4,8  

4. Підіймання плит утеплювача на ви-
соту до 10 м (на кожні послідуючі 5 м підій-
мання додаються 0,12 люд-год.) 

м³ 10 2,2 22  

5. Кріплення цокольних профілів до цо-
колю будівлі дюбелями 

п.м. 10 0,009 0,09  

6. Приготування розчинної суміші  м³ 1,0 1,58 1,58  

7. Подача розчинної суміші в тарі, від мі-
сця приготування до місця підіймання 

т 1,4 1,2 1,68  

8. Підіймання розчинної суміші в тарі на 
висоту до 10 м (при підійманні на висоту 
вище 10 м на кожні 5 м додавати 0,27 
люд.-год.) 

м³ 1,0 5,4 5,4  

9. Нанесення клейової розчинної суміші 
на поверхню теплоізоляційних плит 

м³ 100 0,32 32  

10. Наклеювання плит утеплювача на по-
верхню зовнішніх стінових конструкцій 

м² 100 1,3 130  

11. Кріплення плит утеплювача фасад-
ними анкерами 

шт. 100 0,53 53  

12. Шліфування пінополістирольних плит 
утеплювача 

м² 100    

13. Приготування розчинної суміші м³ 0,40 1,58 0,64  

14. Подача розчинної суміші в тарі від мі-
сця приготування до місця підіймання 

т 0,56 1,2 0,67  

15. Підіймання розчинної суміші в тарі на 
висоту до 10 м (при підійманні на висоту 
вище 10 м на кожні 5 м додавати 0,27 
люд.-год.) 

м³ 0,4 5,4 2,16  

16. Подача кутиків і цокольних профілів 
від місця складування до місця виконання 
робіт 

т 0,003 1,4 0,0042  

17. Кріплення кутиків по периметру вікон-
них і дверних прорізів за допомогою роз-
чинної суміші Baumit   

т 0,003 33 0,099  

18. Улаштування деформаційних швів м.п. 10 0,19 1,9  

19. Улаштування контактного шару з кле-
йової суміші на плитах із мінеральної вати 

м² 100 0,82 82  
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1 2 3 4 5 6 

20. Улаштування гідрозахисного шару з 
клей-шпаклівної суміші, армованого скло-
сіткою 

м² 100 0,82 82  

21. Ґрунтування гідрозахисного шару  м² 100 0,015 1,5  

22. Приготування мінеральної декорати-
вної штукатурної розчинної суміші 

м³ 0,3 1,56 0,5  

23. Подавання мінеральної декоративної 
штукатурної розчинної суміші в тарі від мі-
сця приготування до місця підіймання 

т 0,45 1,2 0,54  

24. Подавання пастоподібної декоратив-
ної штукатурної розчинної суміші в тарі від 
місця приготування до місця підіймання 

т 0,45 1,2 0,54  

25. Підіймання розчинної суміші на ви-
соту до 10 м (при підійманні на висоту 
вище 10 м на кожні 5 м додавати 0,27 
люд.-год.) 

м³ 0,3 5,4 1,62  

26. Нанесення мінеральної декоративної 
штукатурної розчинної суміші на повер-
хню зовнішніх стінових конструкцій 

м² 100 0,13 13  

27. Фарбування мінерального декоратив-
ного покриття зовнішніх стінових констру-
кцій 

м² 100 0,03 3  

28. Нанесення пастоподібної декоратив-
ної штукатурної суміші на поверхню зовні-
шніх стінових конструкцій 

м² 100 0,13 13  

1 Роботи по улаштуванню скріпленої фасадної теплоізоляції виконує ланка з чотирьох робітників: два 
робітника – готують клейову або гідрозахисну суміш та підіймають її на необхідну висотну відмітку 
будівлі та ще два робітника наносять на тильний бік плит утеплювача клейову суміш і приклеюють 
плити на поверхню стінової конструкції або виконують гідрозахисний шар, в залежності від етапу ви-
конуваних робіт. 

2 Роботи по улаштуванню гідрозахисного і декоративно-оздоблювального шарів виконує ланка з шести 
робітників: штукатур IV розряду – 1 чол., штукатур III розряду – 3 чол., штукатур II розряду – 2 чол. 

3 Закріплення плит утеплювача фасадними анкерами виконує ланка з трьох робітників: IV розряду – 1 
чол., III розряду – 2 чол. 
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5 Методи контролю якості робіт 

5.1 Роботи по утепленню будівель скріпленою теплоізоляцією необхідно виконувати у від-
повідності з конструктивними рішеннями, передбаченими проектом і цією технологіч-
ною картою. 

5.2 Для виконання робіт по утепленню будівель можна використовувати тільки ті матері-
али, які передбачені проектом. 

5.3 Ефективність змонтованої системи утеплення повинна визначатися відсутністю «міст-
ків холоду». 

5.4 Місця з'єднання теплоізоляції з віконними і дверними блоками, а також місця з'єднання 
з утеплювачем покрівлі і покрівельним покриттям повинні бути ретельно ущільнені ге-
рметиками і не створювати «містків холоду». 

5.5 Після закінчення роботи в процесі експлуатації будівлі з утепленими зовнішніми стіно-
вими конструкціями не допускається відшаровування системи ущільнення, а також 
окремих її шарів від поверхні конструкції. 

5.6 Ширина швів між плитами утеплювача повинна бути не більше 2 мм. 
5.7 Нахльостування полотнищ, армованої склосітки в місцях її з'єднання повинно бути не 

менше 100 мм. 
5.8 Поверхня фасаду будівлі під утеплення, повинна бути рівною, без виривів та інших по-

шкоджень теплоізоляційного матеріалу, а також штукатурних і обробних шарів. 

Проміжок між контрольною 2-метровою рейкою і поверхнею конструкції не повинен переви-
щувати 5 мм. 
5.9 Допустиме відхилення товщини теплоізоляційного шару від проектного значення не по-

винно перевищувати ±5%. 
5.10 У теплоізоляційному, штукатурному і обробному шарах не повинно бути тріщин. 
5.11 Кольорова гама фасаду будівлі повинна відповідати вимогам проекту. Відмінність у відті-

нках кольору на різних ділянках фасаду не допускається. Смуги, плями від висолів і міс-
цевих виправлень обробного шару, які виділяються на загальному фоні, не допуска-
ються. 

5.12 Температурні і деформаційні шви в теплоізоляційному і обробному шарах повинні бути 
ретельно ущільнені еластичними герметиками. 

5.13 Якість матеріалів, які використовуються під час виконання робіт, контролюють відпо-
відно до вимог нормативних документів і вимог, викладених у технологічній карті на ці ма-
теріали, а також згідно вимог нормативних документів, які регламентують способи і ме-
тоди випробування цих матеріалів. 

5.14 Стан і готовність будівель, споруд, окремих конструктивних елементів і їх поверхонь ко-
нтролюють візуально, а також із застосуванням інструментальних методів контролю – 
див. Табл. 1 стор. 18. 

5.15 Наявність і стан механізмів та інструментів, які застосовуються при виконанні робіт по 
утепленню фасадів, перевіряють візуально, а також відповідно до методів, вказаних у но-
рмативних документах на ці механізми й інструменти. 

5.16 Кількість виконаних операцій, якість виконання цих операцій і відповідність вимогам 
дійсної карти контролюють візуально, а також із застосуванням методів, інструментів і 
приладів, наведених у Табл. 2. 

5.17 Методи і способи контролю якості оздоблювальних робіт і покриттів, а також викорис-
товувані засоби вимірювань наведені в Табл. 3. 
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Табл. 3 Граничні відхилення технічних показників від нормативних значень і методи їх контролювання 

Технічний показник Граничне відхи-
лення від норма-

тивних значень 

Метод контролювання 

 

1 2 3 

Максимально допустима вологість основи, %: 
а) із збірних матеріалів;  
б) із монолітних матеріалів  

 
4 
5 

Вимірювальний – не менше п'яти 
вимірювань на кожні 50-70 м2 
площі покриття, вологомір згідно з 
ГОСТ 25932 

Товщина клейового шару, мм 
2-5 

Те саме, лінійка згідно з ДСТУ 
ГОСТ 427 

Ширина вертикальних та горизонтальних щі-
лин між плитами теплоізоляційного шару, мм, 
не більше  

2 » 

Товщина теплоізоляційного шару, мм  ±5 » 

Проміжок між контрольною двометровою рей-
кою та поверхнею армованого гідроізоляцій-
ного шару, нанесеного по плитах утеплю-
вача, мм  

5 » 

Порядок розташування вертикальних швів Шаховий (перев'я-
зування) 

Візуальний огляд поверхні 

Табл. 4. Методи і способи контролю якості оздоблювальних робіт і покриттів 

Контрольовані параметри Метод контролю Засоби контролю 
 

1 2 3 

1. Відхилення від верти-
калі 

Вимірювання відхилень Нахиломір рівневий; рівень (ГОСТ 9392); ви-
сок (ГОСТ 7948); набір щупів (ТУ 22-034-
0221197-011); штангенциркуль (ГОСТ 166) 

2. Відхилення від горизон-
талі 

Вимірювання відхилень Правило (ГОСТ 25782); рівень (ГОСТ 9416); те-
одоліт (ГОСТ 10529) 

3. Наявність і розміри трі-
щин 

Наявність - візуально; розміри (до-
вжину, ширину, глибину) - вимі-
рюванням 

Металева лінійка (ГОСТ 427); рулетка (ГОСТ 
7502); набір щупів (ТУ 22-034-0221197-011) 

4. Відхилення радіуса кри-
волінійних поверхонь від 
проектного значення 

Вимірювання відхилень радіусу 
криволінійних поверхонь 

Лекала; контрольна 2-метрова рейка 

5. Відхилення ширини ко-
сяків від проектного зна-
чення 

Вимірювання відхилень ширини 
косяків 

Металева лінійка (ГОСТ 427); косинці (ГОСТ 
3749) 

6. Відхилення тяг від пря-
мої лінії між кутом пере-
тину тяг і пристінків 

Вимірювання відхилень Рейка довжиною до 3 м; косинці (ГОСТ 3749); 
рівень (ГОСТ 9416) 

7. Міцність основи 1. Визначення міцності методами 
неруйнівного контролю: 

 

а) простукування дерев'яним мо-
лотком 

Киянка формувальна (ГОСТ 11775) або киянка 
за ТУ 22.5865  

б) за ГОСТ 22690 (методи пруж-
ного відскоку, пластичних дефор-
мацій, ударного імпульсу, від-
риву) 

Молоток Кашкарова; прилади типу KM, ВСМ, 
ПМ-2, Ц-22, А-1; індикатори годинникового 
типу (ГОСТ 577); лупа (ГОСТ 25706); мікроскоп 
(ГОСТ 8074) 

в) за ГОСТ 17624 (ультразвуковий 
метод) 

Ультразвуковий прилад УК-14П або УК-10 
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1 2 3 

2. Визначення міцності за контро-
льними зразками, відібраними з 
конструкції (ГОСТ 10180, ГОСТ 
18105, ГОСТ 28570) 

Свердлильні верстати типу ИЭ-1806 (ТУ 22-
5774); випробувальна машина (ГОСТ 10180); 
розпилювальний верстат типу УРБ-175 (ТУ 34-
13-10500) або УРБ-300 (ТУ 34-13-10910) з різа-
льним інструментом (ГОСТ 10110) 

8. Вологість поверхні конс-
трукції 

Вимірювання вологості нейтрон-
ним або діелькометричним мето-
дом - не менше трьох вимірювань 
на 10 м² площі поверхні 

Вологомір (ГОСТ 21196, ГОСТ 25932); елект-
ронний вологомір ВСКМ-Т2 або інші волого-
міри, що відповідають вимогам ГОСТ 29027 

9. Сполучення суміжних 
поверхонь, радіус закруг-
лення фаски 

Вимірювання радіуса закруглення Косинець (ГОСТ 3749); лекала 

10. Рівність поверхні, ви-
сота виступів і глибина за-
падин 
 

Вимірювання просвітів між прик-
ладеною рейкою та поверхнею 
 

Дерев'яна рейка завдовжки 3 м; штангенцир-
куль (ГОСТ 166); набір щупів (ТУ 22-034-
0221197-011) 
 

5.18 Перелік параметрів, які потрібно контролювати при виконанні всіх видів робіт по утеп-
ленню фасадів, виконаних із застосуванням сухих сумішей, а також рекомендовані ме-
тоди й засоби контролю наведені в Табл. 5. 

Табл. 5. Контрольовані параметри, методи і способи їх контролю 

Контрольовані параметри Метод контролю Засоби контролю 
 

1 2 3 

1. Температура навколиш-
нього середовища 

Вимірювання температури в процесі ви-
конання робіт і до набору розчином про-
ектної міцності 

Термометри з межами вимірю-
вання температури від –30 до 
+50 °С 

2. Швидкість вітру Вимірювання швидкості вітру в процесі 
виконання робіт 

Анемометр  (ГОСТ 6376) 

3. Співвідношення сухої сумі-
ші та води 

5.19 Візуально - при об'ємному 
дозуванні сухої суміші та 
води згідно з паспортом на 
суху суміш 

- 

4. Тривалість перемішування 
сухої суміші та води 

Вимірювання часу витраченого на перемі-
шування 

Годинник (ГОСТ 3145 і ГОСТ 
10733); двострілковий секундо-
мір 

5. Рухливість робочої (розчи-
нової) суміші 

Вимірювання рухливості розчинової су-
міші 

Конус (ГОСТ 5802) 

6. Технологічна послідовність 
і відповідність кількості опе-
рацій кожного виду опоря-
дження дійсної карти 

Візуально - в процесі виконання робіт з 
опорядження; у випадку виникнення 
сумнівів – видалення оздоблювальних 
шарів до основи на вибраних ділянках 

- 

5.20 Методи контролю виконання робіт по утепленню фасадів, а також використовувані за-
соби вимірів, наведені в Табл. 6. 

Табл. 6. Методи контролю виконуваних робіт по утепленню фасадів 

Контрольований параметр Спосіб контролю Засоби контролю 
 

1 2 3 

Товщина клейового шару Вимірювання товщини клейового 
шару 

Лінійка металева; набір щупів, 
штангенциркуль 

Ширина стиків між плитами Вимірювання ширини стиків між 
плитами 

Лінійка металева; набір щупів 
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1 2 3 

Наявність, кількість і площа де-
фектів у плитах утеплювача 

Встановлення кількості дефектів 
і визначення їх розмірів 

Лінійка металева; штангенцир-
куль 

Порядок розміщення плит утеп-
лювача на фасаді 

Візуально у процесі виконання 
робіт згідно розділ 5 

- 

Відхилення товщини ізоляцій-
ного шару від проекту 

Вимірювання товщини ізоляцій-
ного шару 

Лінійка металева, штангенцир-
куль 

Наявність нерівностей на повер-
хні плит утеплювача після їх при-
клейки 

Визначення кількості і розмірів 
виступів і западин 

Рейка завдовжки 3 м; набір щупів 

Правильність з'єднання теплоі-
золяційного матеріалу з плоским 
і похилим дахом, вікнами і две-
рима 

Візуально - 

Товщина армованого шару Вимірювання товщини армова-
ного шару відразу після його на-
несення 

Набір щупів; лінійка металева; 
рулетка 

Товщина штукатурного шару Вимірювання товщини штукатур-
ного шару відразу після нане-
сення 

Набір щупів; лінійка металева 

Якість оштукатурювання Візуально перевіряють відповід-
ність кольору і фактури викона-
ної штукатурки до вимог проекту 

- 

Міцність зчеплення клею і захис-
ного шару з утеплювачем 

Вимірюванням міцності зчеп-
лення клею і захисного шару з 
утеплювачем (за контрольними 
зразками) 

Пристосування для визначення 
міцності зчеплення, адгезіометр 

Терміни витримки клейового 
з’єднання 

Визначення часу витримування 
кожного шару до нанесення по-
дальшого 

Годинник 

Якість обладнання деформацій-
них швів 

Візуально по повноті заповнення 
шва герметизуючою мастикою 

 

Якість теплоізоляції огороджува-
льних конструкцій 

Контроль за ГОСТ 26629 Тепловізор 
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Додаток А. 
Вимоги до матеріалів комплекту 

Таблиця А.1 – Технічні вимоги до плит теплоізоляційних матеріалів 

Назва показника 
Величина показника для плит на 

органічній основі мінеральній основі 

Теплопровідність при 25 °С, Вт/м2·К, не більше  0,039 0,032÷0,045 
Границя міцності на стиск при 10 % деформації, МПа, 
не менше  

0,1 0,030 

Границя міцності при розтягуванні у напрямку тов-
щини плити, МПа, не менше  

0,1 0,012 

Паропроникність, мг/м·год·Па, не менше  0,05 0,08 
Відхилення розмірів плити, мм/м:    
- за довжиною;  ±2 ±3 
- за шириною;  ±2 ±2 
- за товщиною  ±1 ±2 
Різниця за довжиною діагоналей, мм, не більше  4 5 
Термін ефективної експлуатації Не менше 25 умовних 

років 
Не менше 25 умовних 

років 

Таблиця А.2 – Технічні вимоги до клейового шару 

Найменування показника 
Нормативне 

значення 

Час використання розчинової суміші, хв., не менше  120 
Відкритий час розчинової суміші, хв., не менше  20 
Час коригування положення наклеєного утеплювача, хв., не менше  10 
Міцність зчеплення розчину з основою після витримування:   
- у повітряно-сухому стані, МПа, не менше;  0,5 
- після поперемінного заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, не менше  0,5 

Таблиця А.З – Технічні вимоги до захисного шару 

Найменування показника 
Нормативне 

значення 

Час використання розчинової суміші, хв., не менше  60 
Міцність розчину на стиск, МПа, не менше  10 
Коефіцієнт водопоглинання розчину, % за масою, не більше  0,5 
Осідання розчину, мм/м, не більше  1,5 
Міцність зчеплення розчину з органічним/мінеральним утеплювачем після:   
- витримування у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше;  0,08/0,015 
- поперемінного заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, не менше;  0,08/0,015 
- температурного впливу, МПа, не менше  0,08/0,015 
Паропроникність розчину, мг/м·год·Па, не менше:   
- по органічному утеплювачу;  0,03 
- по мінеральному утеплювачу  0,04 
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Таблиця А.4 – Технічні вимоги до декоративного шару 

Найменування показника 
Нормативне значення 

Полімерцементний Полімерний 

Час використання розчинової суміші, хв., не менше  60 30 
Міцність зчеплення розчину із захисним шаром після витриму-
вання у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше  

0,5 0,5 

Морозостійкість розчину, цикли, не менше:    
- цоколь;  75 75 
- стіни  50 50 
Коефіцієнт водопоглинання розчину, % за масою, не більше  0,5 0,2 
Паропроникність розчину, мг/м·год·Па, не менше  0,04 0,03 

Таблиця А.5 – Технічні вимоги до склосітки 

Найменування показника Нормативне значення 

Маса 1 м2, г:   
- для цоколів;  250-350 
- для стін  150-250 
Товщина нитки, мм  0,315-0,9 
Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см, не менше і (в обох 
напрямках)  

1500 

Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 
см  

Зменшення розривного наванта-
ження не більше ніж на 30 %  

Розривне навантаження після 28 днів витримування у 5 % розчині 
NaOH за температури від 18°С до 30°С, Н/5 см  

Зменшення розривного наванта-
ження не більше ніж на 50 %  

Примітка. Склосітка обов'язково повинна бути плетеною.  

Таблиця А.6 – Основні вимоги до фасадних анкерів для кріплення теплоізоляційного шару 

Вид фасадного 
анкеру 

Матеріал огороджува-
льної конструкції 

Глибина 
анкеріння,  

мм 

Довжина 
анкеру,  

мм 

Діаметр, мм Допустиме зу-
силля вири-

вання, кН анкеру головки 

Гвинтовий із зви-

чайною розпірною 
зоною та забивний 

Масивний матеріал 

(бетон, цегла і камені 
керамічні повнотілі; 
цегла і камені силікатні 

повнотілі; тришарові 
панелі при товщині зо-

внішнього бетонного 
шару не менше ніж 

40 мм)  

50 100-200 8; 10 60 0,5 – гвинтовий;  

0,25 – забивний 

Гвинтовий з подо-
вженою розпірною 

зоною  

Порожниста цегла, ка-
мені, легкий бетон  

90 120-240 8; 10 60 0,2 

Гвинтовий для ніз-

дрюватих матеріа-
лів  

Пінобетон, газобетон 

щільністю більше ніж 
600 кг/м3  

110 150-300 8 60 0,2 

Примітка 1. Фасадні анкери з металевим сердечником повинні мати антикорозійне покриття сердечника, 
стійке до впливів від застосованих матеріалів збірної системи, та термоізоляцію головки сердечника для 

уникнення утворення містка холоду та точки роси в місці її контакту із зовнішнім шаром системи. 
Примітка 2. Для закріплення протипожежних мінераловатних поясів слід використовувати анкери з мета-

левим сердечником та термокапелюшком (термоанкери). 

Таблиця А.7 – Основні вимоги до герметизуючих матеріалів 

Найменування показників 
Значення показників для матеріалів 

акрилових силіконових 

Міцність при розриві, МПа, не менше  0,5 1,0 
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Усадка, %, не більше  20 5 
Допустима деформація швів, %, не менше  10 25 
Напруження при 100 % розтягуванні, МПа  Не більше ніж адгезійна міцність до основи 
Ширина шва, мм, не більше  20 30 
Твердість за Шором, не менше  15 - 
Водопоглинання за 24 год., %, не більше  1,0 0,5 
Стікання в швах при 60 °С, мм, не більше  2 2 
Відносне подовження при розриві, %, не менше:    
- на зразках-лопатках;  150 300 
- на зразках-швах  30 50 
Міцність зчеплення, МПа, не менше:    
- з бетоном;  0,5 1,0 
- з алюмінієм  0,5 1,2 
Температура застосування, °С  Від +5 до +40 Від +5 до +40 
Температура експлуатації, °С  Від мінус 20 до +80 Від мінус 30 до +120 
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6 Вимоги з техніки безпеки і охорони праці 

6.1 До початку робіт усі робітники і інженерно-технічний персонал повинні бути ознайом-
лені із проектом виробництва робіт або з технологічною картою. 

6.2 На території будівельного об’єкту перед початком робіт по улаштуванню елементів фа-
саду повинні бути визначені зони, небезпечні для робіт і проходи людей. 

6.3 До початку робіт необхідно: 
 визначити місця складування і зберігання матеріалів, обладнання і інструментів на будівельному 

майданчику; 
 забезпечити будівельний об’єкт питною і технічною водою, а також засобами для надання першої 

медичної допомоги; 
 обладнати місця відпочинку робітників; 
 забезпечити всіх робітників засобами індивідуального захисту і проінструктувати про порядок кори-

стування та догляду за ними. 

6.4 Організація робочих місць на будівництві повинна забезпечувати безпеку виконання 
робіт. 

6.5 Робітники, які працюють на обладнанні теплоізоляції, забезпечуються робочим одягом 
відповідно до діючих норм. 

 
6.6 Місця, де є небезпека появи або утворення шкідливого газу, перед допуском робітників, 

повинні ретельно провітрюватися. Робітники, що працюють у місцях можливого утво-
рення або появи шкідливого газу, повинні забезпечуватися протигазами або кисневими 
приладами. 

6.7 Відкриті отвори в стінах, які розташовані на рівні перекриття, або робочого настилу, або 
на висоті менше 0,7 м від них, а іншим боком повернені убік, і де немає суцільного на-
стилу, повинні бути огороджені на висоту не менше 1 м. 

6.8 Отвори в перекриттях, до яких можливий доступ людей, повинні бути закритими або 
мати огорожу висотою не менше 1 м по всьому периметру. 

6.9 При виконанні робіт на висоті більше 1,1 м і при неможливості виконання настилів з 
огорожами робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами. Місця закріп-
лення ланцюгів або канатів запобіжних поясів повинні бути вказані робітникам наперед. 

6.10 Запобіжні пояси, їх ланцюги і канати, які видаються робітникам, повинні мати паспорти 
і бирки. У разі відсутності паспортів поясів до їх застосування повинні бути проведені 
випробування відповідно з діючими ДСТУ. 

6.11 Забороняється виконувати роботи з обладнання скріпленої теплоізоляції на фасаді од-
ночасно в двох і більше ярусах по одній вертикалі, якщо немає відповідних захисних 
пристосувань. 

6.12 Будівельні машини, механізми, верстати, будівельний інвентар та інструменти повинні 
відповідати характеру виконуваної роботи, а також повинні використовуватися в спра-
вному вигляді і мати належні огорожі. До управління машинами з електричним двигу-
ном забороняється допускати осіб, які не мають посвідчення на право управління да-
ною машиною. 
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6.13 Робітники, які обслуговують машини і керують ними, повинні мати інструкцію, в якій 
вказані вимоги з техніки безпеки, вказівки з системи сигналів, правила управління ма-
шиною і доглядом за робочим місцем, вказівки про граничні навантаження і допустимі 
швидкості роботи машини, а також вказівки про можливі об'єднання операцій. 

6.14 Наладка, установка, реєстрація, огляд і експлуатація підйомних пристосувань повинні 
виконуватися відповідно до вимог діючих правил Держміськтехнагляду. 

6.15 Використання вантажних підйомників і кранів для переміщення людей забороняється. 
6.16 У неробочий час всі машини і механізми повинні знаходитися у стані, що виключає мо-

жливість їх запуску сторонніми особами. 
6.17 До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються тільки ро-

бітники, що пройшли спеціальне навчання. 
6.18 Робота несправним механізованим інструментом забороняється. 
6.19 Виконання робіт за допомогою механізованого інструменту з приставних драбин забо-

роняється, 
6.20 Включати в мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади електричного освіт-

лення і т. п. необхідно тільки за допомогою існуючих для цих цілей приладів; виконувати 
включення і виключення скручуванням дротів забороняється. 

6.21 Викручування і вкручування електричних лампочок, що знаходяться під напругою, не 
дозволяється. У разі неможливості зняття напруги, цю роботу повинен виконувати ква-
ліфікований робітник в гумових діелектричних рукавицях. 

6.22 Перенесення матеріалів на носилках в горизонтальному напрямку допускається у ви-
няткових випадках на відстань не більше 50 м, а по сходах-драбинах - забороняється. 

6.23 Для жінок і підлітків необхідно дотримуватися граничних норм перенесення вантажів по 
рівній і горизонтальній поверхнях. 

6.24 Вантажно-розвантажувальні роботи з пилоподібними матеріалами (сухі будівельні су-
міші, цемент, гіпс, вапно і т, п.) слід виконувати тільки механізованим способом і при їх 
температурі не більше +40°С. 

6.25 Скидання матеріалів і сміття без жолобів або інших пристосувань з висоти більше од-
ного поверху заборонено. 

6.26 Обрешетування, ш,о використовується на будівництві, повинно бути інвентарним і ви-
готовлятися за типовими проектами. 

Неінвентарне обрешетування допускається лише у виняткових випадках, а при висоті більше 
4м - за спеціально затвердженими проектами. 

При виготовленні, установці і експлуатації всіх видів обрешетування (трубних, рамних, схо-
дових, підйомних, пересувних, випускних і підвісних колисок, драбин і приставних драбин) необ-
хідно дотримуватися всіх вимог, викладених в «Правилах техніки безпеки для будівельно-монта-
жних робіт». 

6.27 Трудовим законодавством передбачається порядок охорони праці працівників, зок-
рема жінок і підлітків, дається перелік професій, шкідливих робіт, на яких заборонено 
використовувати працю підлітків. У цьому законодавстві вказані обмеження по перене-
сенню ручних вантажів для жінок і встановлені граничні норми для підйому, перене-
сення і перевозу ними вантажів, при цьому залучати жінок до вантаження і розванта-
ження об'ємних вантажів заборонено. 

6.28 До робіт із застосуванням сухих сумішей допускаються особи, що досягли вісімнадцяти 
років і які пройшли: 

 професійну підготовку; 
 попередній медичний огляд відповідно до вимог Мінохоронздоров'я України; 
 увідний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної і електробезпеки. 

Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях і перевірка знань робітників по без-
печному виконанню робіт повинні відповідати «Типовому положенню про навчання, інструктаж 
та перевірку знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом Держнаглядохоронпраці 
України від 04.04.98 р. № 30. 

6.29 Небезпеки, які можуть виникнути при роботі з обладнанням при виконанні робіт з теп-
лоізоляції фасаду. 
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Механічні травми при: 

 порушенні правил виконання навантажо-розвантажувальних робіт; 
 неправильному обладнанні та експлуатації риштувань, настилів на риштуваннях, сходів і містків; 
 неправильному і нерівномірному розподілі навантажень на настилах риштувань; 
 доторку до необгороджених рухомих частин машин і механізмів, що обертаються; 
 невикористанні або неправильному використанні засобів захисту від травм; 
 наявності шорсткості і гострих країв в інструментах, що використовуються. 

Електротравми при: 

 доторканні до неізольованих електропроводів, металевих не струмопровідних частин устаткування, 
що опинилися під напругою через відсутність заземлення або занулення, а також через порушення 
ізоляції проводів. 

Гострі і хронічні професійні захворювання, що виникають у робітників внаслідок загазовано-
сті, запиленості повітря робочої зони, розсипу сухих сумішей, невикористання засобів індивідуа-
льного захисту. 

6.30 До початку робіт потрібно: 
 визначити місця складування і збереження матеріалів, устаткування, інструменту на будівельному 

майданчику; 
 встановити будівельні інвентарні риштування для безпеки падіння з них інструментів, матеріалів, 

відходів; встановити огорожі, драбини для підйому робітників захистити поручнями; 
 визначити місця установки підйомних механізмів і встановити підйомні механізми; 
 входи в будівлю зверху захистити навісом завширшки, що перевищує ширину входу з вильотом не 

менше 2 метрів від стіни будівлі; 
 забезпечити чергове освітлення будівельного майданчика; 
 забезпечити об'єкт питною і технічною водою; 
 встановити знаки безпеки в місцях, що становлять небезпеку в процесі переміщення людей; 
 обладнати місця відпочинку робітників; 
 перевірити риштування рівномірно розподіленим навантаженням - 200 кг/м2; горизонтальні елеме-

нти риштувань перевірити зосередженим вантажем 130кг; поручні перевірити зосередженим наван-
таженням 70 кг; 

 перевірити щілину між стіною і робочим настилом (повинна бути не більше 150 мм); 
 обладнати ділянки по підготовці матеріалів (розпилювання плит утеплювача; приготування робочого 

складу з сухої суміші); 
 забезпечити всіх робітників індивідуальними засобами захисту;  
 пересувні розчинозмішувачі міцно закріпити шляхом установки на ходові колеса колодок на анкерах; 
 розчинозмішувачі підключити до спеціально обладнаного щитка, що має штепсельну розетку і запо-

біжник з плавкими вставками, розрахованими на струм не більше 10 А; корпус розчинозмішувача 
заземлити. 

6.31 Перед початком робіт на об'єкті з робітниками повинен бути проведений інструктаж про 
прийоми і способи роботи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки відпо-
відно до «Типових положень про навчання, інструктаж та перевірку знань робітників з 
питань охорони праці». 

6.32 Перед початком робіт перевіряється: 
 надійність встановлених риштувань; 
 правильність розподілу навантаження на настилах риштувань; стан підйомних механізмів, кабелів, 

шлангів; 
 робота устаткування на холостому ходу; 
 наявність і стан засобів індивідуального захисту. 

Каркаси риштувань повинні бути стійкі, міцно прикріплені до стіни і мати надійну опору. Кінці 
настилів повинні розташовуватися на опорах. Щілина між дошками настилів допускається не бі-
льше 10 мм. Товщина дощок повинна бути не менше 50 мм. Неприпустимо розташування стиків 
настилу і дощок між опорами. Бортова дошка повинна бути заввишки не менше 150 мм від рівня 
настилу. На настилах, поручнях драбин не повинно бути цвяхів, що стирчать, і скоб. Настили 
повинні бути очищені від сміття. Драбини, сходи і містки повинні бути обладнані пристроями для 
закріплення запобіжних поясів. Максимальний прогин настилу від навантаження, що розташову-
ється на настилі, не повинен перевищувати 0,02 м. 
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Підйомні механізми, використовуване устаткування повинні бути в справному стані. Робота 
на несправному устаткуванні забороняється. Устаткування повинно бути забезпечене необхід-
ними засобами безпеки. Рухомі частини устаткування, що становлять небезпеку, повинні бути 
захищені або забезпечені засобами захисту, за винятком частин, огорожа яких не допускається 
їх конструкцією і умовами роботи. Корпуси всіх механізмів, ручних машин повинні бути заземлені. 
Місця з'єднань кабелів повинні бути ізольовані. 

Всі робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту: 

 касками; 
 респіраторами типу ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028; 
 окулярами; 
 комбінезонами по ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.100; 
 рукавицями; 
 взуттям; 
 запобіжними поясами (тільки ті робітники, які працюють на риштуваннях). 

6.33 В процесі виконання робіт необхідно: 
 щодня перевіряти справність машин і механізмів; стан проводів, що підводять струм; виявивши на 

корпусі напругу, треба негайно припинити роботу, вимкнути живлення і здати машину в ремонт; 
 при перервах у роботі або припиненні подачі електроенергії машина повинна бути відключена від 

мережі; 
 під час роботи з машинами, з електро- і пневмоінструментами треба стежити за станом ізоляції ка-

белю, відсутністю різких перегинів шлангів, утворенням петель, попаданням кабелю і шланга під ко-
леса; 

 чистити барабани змішувачів дозволяється тільки заздалегідь зупинивши двигун приводу; 
 підключення (відключення) допоміжного устаткування (знижувальних трансформаторів, перетворю-

вачів частоти струму, пристроїв захисного відключення), а також усунення неполадок, в них повинні 
проводитися тільки черговим електромонтером; 

 робочі склади для виконання штукатурних робіт, приклеювання плит утеплювача і для виконання 
фарбувальних робіт слід готувати централізовано, використовуючи для цього приміщення, облад-
нані вентиляцією; система вентиляції повинна забезпечувати вміст шкідливих речовин в повітрі ро-
бочої зони менше гранично допустимої концентрації пилу при максимальній продуктивності праці; 

 перед їжею і після закінчення робіт слід ретельно мити руки щіткою і милом у теплій воді; 
 на робочому місці зберігати матеріали слід у кількостях, що не перевищують змінної потреби; 
 відходи матеріалів, які використовуються при виконанні робіт з теплозахисту і опорядженні фасадів, 

необхідно збирати в контейнери, а потім видаляти по спускових жолобах. 
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7 Вимоги з охорони праці при роботі на підвісних будівельних люльках 

7.1 Монтаж і демонтаж підвісних будівельних колисок 

7.1.1 До початку монтажу люльки необхідно перевірити: 
 міцність з'єднань усіх вузлів між собою. Всі деталі кріплень повинні бути надійно затягнуті; 
 кріплення лебідок, наявність мастила в лебідках, а також у блоках та рамках коліс і т.п.; 
 стан канатів і наявність сертифіката на канати; 
 наявність двох рукояток ручного приводу. 

7.1.2 Послідовність монтажу люльки: 
 монтаж консолей на проектній позначці. Перед висуненням балок консолей зовні необхідно приєд-

нати до них кінці двох підйомних і двох запобіжних канатів люльки. На канатах однієї з консолей 
закріплюється упор для обмеження висоти підйому люльки. 

 на канатах другої консолі закріпити упор на 300 мм вище першого для аварійного відключення під-
йому люльки на випадок, якщо не спрацює вимикач від упору першої консолі; 

 балки консолей із закріпленими канатами люльки і обмежувальними упорами висовуються за стіну 
будівлі. Консолі укладаються в горизонтальне положення на відстані між осями консолей у відповід-
ності з паспортними даними. Виліт консолей повинен бути 550 мм від зовнішньої стіни до осі ванта-
жного канату. На хвостову частину кожної консолі необхідно повісити 14 дисків – вантажів загальною 
вагою 280 кг; 

 після кріплення підйомні канати встановлюються в барабани лебідки, далі через рамки на каркасі 
опускаються до землі, де натягуються вантажами не менше 20 кг. Відстань від вантажу до землі 
200 мм; 

 при установці консолі на стіну під опори обох консолей покласти підкладку – щит із дошки товщиною 
50 мм, шириною 300 мм. Підкладки прикріпити до опор консолей. За відсутності стіни в місцях обпи-
рання консолі, встановити металеві опорні конструкції під кожну консоль. П'яти опорних конструкцій 
закріпити через анкери до перекриття. 

7.1.3 Електрообладнання люльки підключити до джерел тимчасового електропостачання. При 
підключенні електроспоживання конструкцію люльки заземлити через нульову жилу ка-
белю. 

7.1.4 Після підвішування колиски і підключення її до електроживлення необхідно перевірити 
блокування електроприводу з ручним приводом. Якщо блокування працює нормально, 
то при виключенні ручного приводу люлька піднімається від електроприводу. При вклю-
ченні ручного приводу люлька не повинна переміщатися від електроприводу. 

7.1.5 Після підключення до люльки електропостачання її піднімають на висоту 200 – 300 мм з 
навантаженням у відповідності з паспортними даними і перевіряють стійкість і надійність 
кріплення консолей. Після цього послідовно перевіряють надійність гальм лебідок, об-
межувачів висоти, перекосів і пасток. Для перевірки роботи гальм кожної лебідки з пов-
ним навантаженням необхідно підняти її на 250 – 300 мм, при цьому вантаж повинен 
бути зміщений у бік випробування лебідки. Зупинка колиски має бути миттєвою, без ри-
вків і опускання. Якщо при включених гальмах виникає опускання люльки навіть на не-
значну висоту і є характерний стукіт собачки дискового вантажоопорного гальма, необ-
хідно опустити люльку на землю, відключити електроживлення штепсельним роз'ємом, 
зняти кришку лебідки з боку колодкового гальма і підтягнути пружини кулачків. Після 
цього люльку знову випробувати. 

7.1.6 Після випробування консолей виконується перевірка вантажоопорного дискового 
гальма, роботи обмежувачів висоти, обмежувача перекосів, пасток люльки. 

7.1.7 Після складання, повного змазування і обкатки лебідок на холостому режимі люльку не-
обхідно випробувати навантаженням, що перевищує розрахункову в 1.5 рази при стати-
чному випробуванні та на 10 % - при динамічному випробуванні. 

За результатами випробування складається акт. 
Лебідки перед пуском в роботу, а також через кожні 12 місяців повинні підлягати повному техніч-
ному огляду. 
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7.1.8 Після перевірки всіх механізмів необхідно виконати пробний підйом люльки з наванта-
женням на повну висоту з зупинками на 2-3 хвилини через кожні 8-10 хвилин підйому. 

7.1.9 Основні експлуатаційні вимоги : 
 кінцеві вимикачі необхідно відрегулювати на місці робіт; 
 кабель живлення необхідно закріплювати на стіні будівлі приблизно на половині висоти підйому лю-

льки. Для запобігання самовимкнення і поломки роз'єм кабелю живлення закріплюють на колисці 
скобою; 

 металоконструкції люльки обов'язково повинні бути заземлені нульовим проводом кабелю жив-
лення; 

 всі металоконструкції та струмопровідні частини електрообладнання необхідно заземлювати (зану-
лювати) на металоконструкції люльки шляхом забезпечення електроконтакту із спеціально-прокла-
деним провідником; 

 обмежувачі висоти підйому необхідно встановлювати на канатах при монтажі люльки не менше 
300 мм від консолі, при цьому упор обмежувача для аварійного відключення необхідно встановлю-
вати вище упору робочого обмежувача верхнього положення, але не більше, ніж на 200 мм; 

 розведення кабелів необхідно виконувати в трубах, використовуючи по можливості труби огорожі 
люльки; встановлення шафи електрообладнання та клемових коробок необхідно здійснювати при-
варкою до каркасу люльки. 

7.1.10 Переустановлення люльки на іншу позицію (або захватку) виконувати в такій послідов-
ності: 

 опустити люльку на землю; 
 відключити електроживлення; 
 натяжні вантажі, не знімаючи їх з канатів, підвісити по торцях люльки, забезпечивши ослаблення 

вантажних і запобіжних канатів; 
 зняти з консолей контрвантаж; 
 втягнути консолі; 
 від'єднати вантажні та запобіжні канати і закріпити їх мотузкою до конструкцій будівлі; 
 перевстановити консолі в нове положення (позицію); 
 люльку перемістити в нову позицію; 
 приєднати канати до консолей; 
 повторити цикл монтажу та випробування люльки. 

7.2 Експлуатація підвісних будівельних колисок 

7.2.1 До роботи на колисках допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний 
огляд, навчання та інструктаж з правил техніки безпеки, ознайомлені з паспортом та ін-
струкцією по експлуатації монтажу люльки. 

7.2.2 Небезпечну зону біля підвішеної люльки на кожній робочій позиції слід вигороджувати 
тимчасовою інвентарною суцільною огорожею із заборонними написами і знаками. 

7.2.3 Всі суміщені роботи по вертикалі на робочій позиції люльки, а також ближче 8 м від лю-
льки по фасаду повинні бути тимчасово призупинені. 

7.2.4 Консолі, до яких підвішуються люльки, повинні спиратися через підкладки. Опора консо-
лей на карниз забороняється. Підкладки під опорами консолей на стіні повинні бути за-
кріплені до опор для запобігання випадкового їх падіння. Виліт консолей від зовнішньої 
грані стіни будівлі до осей люльки не повинні перевищувати 550 мм. 

7.2.5 Перед приєднанням канатів до консолей слід уважно оглянути їх і перевірити надійність 
затиску кінців канатів затискачами. 

7.2.6 Верхній вільний кінець канату люльки після приєднання до консолі закріпити до надійних 
елементів будівлі, місця закріплення визначає виконроб. 

7.2.7 Надійність кріплення канатів і консолей перевіряти після кожної перестановки колиски 
на нову позицію. 

7.2.8 Запобіжні та вантажні канати повинні бути натягнуті вантажами на землі. Відстань від 
землі до вантажів не менше 200 мм. 
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7.2.9 Рух канатів при підйомі і опусканні колисок повинен бути вільним. Тертя канатів по конс-
трукціям не допускається. Необхідно стежити за правильним намотуванням канатів на 
барабани лебідок – витки повинні лягати рівномірно. 

7.2.10 Настил колиски повинен бути в горизонтальному положенні (перекошування дозволя-
ється – не більше 5°), не виходити за габарити колиски, регулярно прибиратися від 
сміття, снігу і льоду. 

7.2.11 Переміщення люльки по землі уздовж фасаду виконувати при ослаблених канатах по 
обмеженому напрямку із швелерів або щитів. 

7.2.12 При виявленні в конструкції люльки електроструму її потрібно опустити на землю, і ро-
боти на ній припинити до усунення неполадок в електроустаткуванні. 

7.2.13 При відключенні електроенергії люльку необхідно опустити на землю (або в крайньому 
випадку – в найближчий віконний отвір або балкон) за допомогою ручного приводу. При 
виході на балкон або отвір люльку необхідно підтягнути до нього і надійно закріпити. При 
цьому робітник повинен обв'язуватися страхувальною мотузкою, закріпленою до будівлі. 
Після використання ручного приводу, важіль, що приводить його до дії, потрібно приб-
рати. 

7.2.14 Входити на люльку і виходити з неї дозволяється тільки тоді, коли вона знаходиться на 
землі. Підйом людей в колисці дозволяється тільки при справній роботі лебідок, пасток, 
електрообладнання тощо. 

7.2.15 Щоб випадково не випасти з люльки, робітники повинні користуватися страхувальними 
поясами, які кріпляться до поручнів люльки. 

7.2.16 Під час роботи забороняється: 
 завантажувати люлька вантажем масою понад певної паспортними даними; 
 доступ сторонніх осіб до лебідок і підйом сторонніх осіб у колисці; 
 використання люльки як будівельного підйомника, а також для зварювальних робіт і робіт по склінню; 
 працювати зі знятими кожухами барабана лебідки і пастки; 
 збільшувати виліт консолей більше 550 мм від зовнішньої стіни (перекриття) до осі вантажного ка-

нату; 
 залишати ручку ручного приводу на валу лебідки після користування ним; 
 використовувати віконні прорізи, балкони, перекриття для входу на люльку; 
 влаштовувати перехідні настили з люльки в люльку або у віконний отвір, додаткові огорожі, "утеплю-

вачі" тощо; 
 залишати незакріплені консолі з навішеними канатами, з'єднані з люлькою; 
 поєднувати роботу колисок в одній вертикальній площині при відстані між ними по горизонталі менше 

5 м; 
 залишати люльку з не вимкненим електроживленням; 
 працювати в колисці на висоті до 60 м при силі вітру більше 10-12 м/сек., – на висоті більше 60 м – 

при силі вітру більше 7,5 м/сек.; 
 підключати сторонніх споживачів електроенергії в шафу управління люльки. 

7.2.17 Робота в колисках дозволяється тільки в захисних касках, свердління отворів і різання 
металу шліфмашинами – в захисних окулярах. 

7.2.18 Після закінчення робіт люльку слід опустити на землю і відключити електроенергію. 

7.2.19 При експлуатації і ремонту електрообладнання необхідно дотримуватись вимог охорони 
праці, наведені в "Правилах монтажу електроустановок", "Правилах технічної експлуа-
тації електроустановок споживачів" і "Правилах техніки безпеки при експлуатації елект-
роустановок споживачів". 

7.2.20 Всі металеві не струмопровідні частини електрообладнання повинні бути заземлені. За-
землення люльки здійснюється шляхом з'єднання металоконструкцій з заземленою ней-
траллю мережі через нульовий провід кабелю. 



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 7 

 
 

 

сторінка 64 / сторінок 101 

7.2.21 Розведення відкритого вогню і куріння на колисці і поблизу неї на поверхах забороня-
ється. 

7.2.22 На найближчому до місця виконання робіт поверсі кожної люльки необхідно встановити 
по 1 (одному) вогнегаснику. 

7.2.23 Для координації робіт по переміщенню вантажів краном і виконанню робіт з колисок при-
значити наказом по організації-виконавцю особу, відповідальну за безпечну спільну їх 
роботу. 

7.2.24 Зазначені особи, кранівник та старші на колисках повинні мати між собою постійний зв'я-
зок (радіозв'язок, мобільний зв'язок). 

7.2.25 Переміщення вантажів краном над будинком здійснювати на висоті не більше 2-х метрів 
від його конструкцій, а поблизу ліній, позначених на будинку маяками – на мінімальній 
швидкості. 

7.2.26 Про зазначені обмеження зробити записи в крановому журналі кранівника. 

7.2.27 До початку робіт виконроб повинен уважно оглянути вантажні та запобіжні канати, петлі, 
до яких вони кріпляться, а також кріплення консолей. 

7.2.28 Обслуговування електрообладнання колиски дозволяється тільки особам, які пройшли 
навчання і мають посвідчення. 

7.2.29 Огляд електроустаткування виконується: 
 періодично 1-2 рази на місяць; 
 щодня – перед початком робіт. 

7.2.30 Перекошування люльки при переміщенні виправляється кнопками. Вирівнювання вико-
нується лебідкою (правою). При натисканні кнопки "вгору" лебідка працює на підйом, при 
натисканні кнопки "вниз" – на опускання. 

7.2.31 Технічне обслуговування люльки виконується щозміни і періодично. Щозмінне технічне 
обслуговування виконується протягом зміни і включає: 

 контрольний огляд люльки перед кожною зміною; 
 перевірка справності роботи лебідок; 
 перевірка правильності розташування канатів; 
 перевірка дії гальм і пульта керування; 
 перевірка надійності кріплень консолей, контрвантажу і натяжних вантажів; 
 перевірка канатів. 

Періодичне технічне обслуговування виконується через 100 годин. 
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8 Конструктивно-технологічні рішення 

8.1 Примикання скріпленої системи теплоізоляції фасадів до цокольної системи 
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8.2 Примикання цокольної і стінової систем скріпленої теплоізоляції з перепадом у 
рівні по вертикалі 

 

 
 
 
 
 
 
Пошарова специфікація згідно 
розділу 2.2 сторінка 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошарова специфікація згідно 
розділу 2.3 сторінка 11 
розділу 2.3 сторінка 11 
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8.3 Утеплення внутрішніх кутів 
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8.4 Улаштування теплоізоляції внутрішніх непрямих кутів 
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8.5 Утеплення зовнішніх кутів 
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8.6 Улаштування теплоізоляції Baumit зовнішніх непрямих кутів 
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8.7 Перев'язка теплоізоляційних плит різної товщини  
для утеплення виступних і заглиблених фасадних конструкцій 
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8.8 Вузол 3-d – Схема утеплення фасаду в зоні віконних прорізів  
із зануренням в стінову конструкцію 
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8.9 Утеплення фасаду в зоні віконних прорізів – нижній укіс із зливом 
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8.10 Примикання теплоізоляційної системи до віконного прорізу – улаштування 
верхнього укосу (герметизація виконується примикаючим профілем Baumit) 

 

8.11 Примикання теплоізоляційної системи до віконного прорізу – улаштування бічного укосу 
(герметизація виконується примикаючим віконним профілем Baumit) 
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8.12 Вузол оздоблення стін та стель засклених балконів  
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8.13 Фрагмент E-подібного деформаційного шва, на прямому деформаційному стику 

 

8.14 Фрагмент V-подібного деформаційного шва, на кутовому деформаційному стику 
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8.15 Кріплення водозливних труб 
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8.16 Закріплення поручнів сходових маршів 

 
ПРИМІТКИ 
1. Поручні сходового маршу монтуються на опору поручня сходового маршу (захищений антикоро-
зійною ґрунтовкою) за допомогою нарізного сполучення. 
2. Верхню п'яту опори поручня сходового маршу розташувати врівень з площиною установлення 
парапетної кришки. 
3. Між всіма металевими виробами і основою встановлювати паронітові прокладки 2 мм. Прокладки 
виконувати більше ніж площа обпирання виробів на 5 мм з кожної сторони. 
4. Ущільнюючу стрічку встановлювати по периметру опорної площадки опори поручня сходового 
маршу. 
5. Після нанесення декоративного покриття периметр опори поручня сходового маршу загермети-
зувати поліуретановим герметиком для запобігання проникнення води в систему. 
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8.17 Примикання системи скріпленої теплоізоляції до вентиляційних ґрат 

 

8.18 Встановлення кнопки дзвінка 

 



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 8 

 
 

сторінка 80 / сторінок 101 

8.19 Встановлення логотипу 

 

Вузли А.4. і А.5. 
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8.20 Монтаж фасадних освітлювачів (Варіант 1) 

 

8.21 Монтаж фасадних освітлювачів (Варіант 2) 
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8.22 Монтаж фасадних освітлювачів (Варіант 3) 

 

8.23 Монтаж фасадних освітлювачів (Варіант 4) 

 
ПРИМІТКИ 
1. Встановлення анкерних елементів кріплення фасадних освітлювачів проводити з кутом більше 90° 
для запобігання затікання води в теплоізоляційну систему. 
2. Усі металеві вироби фарбувати захисною ґрунтовкою перед встановленням . 
3. Кронштейни встановити перед монтажем теплоізоляції. 
4. Ущільнюючу стрічку встановити по периметру кронштейна кріплення фасадного освітлювача. 
5. Для забезпечення герметизації, зазор навколо кронштейна заповнити стійким до ультрафіолету 
кольоровим герметиком Baumit Silikon або поліуретановим герметиком. 
Вузли встановлення фасадних освітлювачів на теплоізоляційній системі з облицюванням див.  



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 8 

 
 

сторінка 83 / сторінок 101 

8.24 Вузол встановлення кронштейнів під кондиціонери 

 

1. Встановлення конструкції кріплення кондиціонерів проводити з кутом більше 90° для запобі-
гання затікання води в теплоізоляційну систему. 

2. Усі металеві вироби фарбувати захисною ґрунтовкою перед встановленням. 

3. Кронштейни встановити перед монтажем теплоізоляції. 

4. По периметру кронштейнів несучої конструкції утворені порожнини заповнити PU-піною та 
герметизувати примикання металевих кріплень із фінішним декоративним шаром PU-гермети-
ком або кольоровим силіконовим герметиком Baumit Silikon (25 кольорів) з підвищеною стійкістю 
до UV-випромінення. 
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8.25 Закріплення фасадних декоративних елементів в системі скріпленої теплоізоляції, 
що виступають від фасадної площини не більше ніж на 100 мм  

 

Вимоги до закріплення фасадних декоративних елементів. 

1. Архітектурні елементи, що виступають від площини фасаду не більше ніж на 100 мм дозволяєтсья 
закріплювати на фасаді лише гнучким клей-шпаклівним розчином Baumit ProContact / Baumit 
StarContact. 

2. Архітектурні елементи, що виступають по відношенню до фасадної площини більше ніж на 100 мм 
слід закріплювати гнучким полімерцементним розчином Baumit ProContact / Baumit StarContact та 
механічно, - тарілковими фасадними анкерами із металевим цвяхом та пластиковим термокапелю-
шком або терморонделем із теплоізоляційного матеріалу, як показано на зображенні вище. Додат-
ково над такими елементами слід встановлювати зливи з оцинкованої сталі. 
3. Зливи, що виступають по відношенню до фасадної площини більше ніж на 350 мм слід закріплювати 
на власній вантажонесній конструкції. 
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8.26 Монтаж декоративних фасадних елементів в системі скріпленої теплоізоляції, 
що виступають від фасадної площини від 100 до 300 мм 

 
Вимоги до закріплення фасадних декоративних елементів див. розділ 8.25 на стор. 84. 



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 8 

 
 

сторінка 86 / сторінок 101 

8.27 Закріплення великих фасадних декоративних елементів  
в системі скріпленої теплоізоляції Baumit,  

що виступають від фасадної площини більше ніж на 300 мм 

 
Вимоги до закріплення фасадних декоративних елементів див. розділ 8.25 на стор. 84. 
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8.28 Вузли встановлення кронштейнів під кондиціонери. Загальні рекомендації 

Вимоги до встановлення кронштейнів 

1. Максимальне розрахункове навантаження на полицю – 120 кг. Максимально-допустима маса 
кондиціонеру – 100 кг. 
2. У випадках не типової прив’язки полиці на фасаді (плані), прив’язки обов’язково погоджуються з 
проектантом, це випадки коли полиця розташована під вікном або прорізом у стіні лоджії, повністю 
чи частково. Це пов’язано з можливим перехрестям між кріпленням огорожі та кремпілем полиці. 
3. Встановлення конструкції кріплення кондиціонерів проводити з кутом більше 90° для запобігання 
затікання води в теплоізоляційну систему. 
4. Усі металеві вироби фарбувати захисною ґрунтовкою перед встановленням. 
5. Кронштейни встановити перед монтажем теплоізоляції. 
6. По периметру кронштейнів несучої конструкції утворені порожнини заповнити PU-піною та гер-
метизувати примикання металевих кріплень із фінішним декоративним шаром PU-герметиком або 
кольоровим силіконовим герметиком Baumit Silikon (25 кольорів) з підвищеною стійкістю до UV-
випромінення. 

Схема збирання 

 

Вигляд у зборі 

 

Умовні позначення: 

1) площина фасаду; 5) теплоіз. торця плити перекриття; 9) дві стопорні гайки; 

2) фасадний утеплювач; 6) сталева шпилька; 10) кронштейн; 

3) стіновий матеріал; 7) хімічний анкер; 11) дві кріпильні гайки; 

4) з.б. плита перекриття; 8) упорна пластина; 12) кріпильна пластина кронштейну. 
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Кремпіль полиці Кр-1 

 

Кремпіль полиці Кр-1 
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8.29 Улаштування рустів в системі теплоізоляції 

 
1. Огороджвувальна конструкція; 
2. Залізобетонний каркас; 
3. Шар клей-шпаклівки Baumit ProContact; 
4. Фасадна теплоізоляційна мінераловатна плита; 
5. Кутовий захистний профіль Baumit з інтегрованою лугостійкою склосіткою; 
6. Контактний шар клейової шпаклівки Baumit ProContact; 
7. Лугостійка склосітка Baumit; 
8. Гідрозахисний шар клейової шпаклівки Baumit ProContact; 
9. Ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer; 
10. Тонкошарове фасадне декоративно-штукатурне покриття Baumit. 
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8.30 Примикання системи скріпленої теплоізоляції з похилою покрівлею 
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8.31 Вузол улаштування цокольної системи з облицюванням 
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8.32 Вузол улаштування цокольної системи  
з облицюванням та застосуванням цокольного профілю 
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8.33 Вузол примикання систем скріпленої теплоізоляції під штукатурне оздоблення і 
під облицювання на межі цокольної системи та 1-го поверху 

 
 

Система скріпленої теплоізоляції 
під штукатурне оздоблення 

Система скріпленої теплоізоляції 
під плиткове облицювання 
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8.34 Вузол гідроізоляції виступаючих частин цокольної системи 

 



Технологічна карта  
“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit” 
Розділ 8 

 
 

сторінка 95 / сторінок 101 

8.35 Облицювання внутрішніх кутів будівель  
по системі теплоізоляції фасадів Baumit. Вид зверху 
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8.36 Облицювання зовнішніх кутів будівель  
по системі теплоізоляції фасадів Baumit. Вид зверху 
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8.37 Вузол примикання системи теплоізоляції з облицюванням до віконного прорізу.  
Верхній укос 

 

8.38 Вузол примикання системи теплоізоляції з облицюванням до віконного прорізу. 
Боковий укос. 
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8.39 Примикання системи теплоізоляції Baumit до вент-фасадної системи 
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8.40 Вузол закріплення поручнів сходових маршів 

 

ПРИМІТКИ:  
1. Поручні сходового маршу монтуються на опору поручня сходового маршу (захищений антикоро-
зійною ґрунтовкою) за допомогою нарізного сполучення. 
2. Верхню п'яту опори поручня сходового маршу розташувати врівень з площиною установлення 
парапетної кришки. 
3. Між всіма металевими виробами і основою встановлювати паронітові прокладки 2 мм. Прокладки 
виконувати більше ніж площа обпирання виробів на 5 мм з кожної сторони. 
4. Ущільнюючу стрічку встановлювати по периметру опорної площадки опори поручня сходового 
маршу. 
5. Периметр опори поручня сходового маршу загерметизувати стійким до ультрафіолету кольоро-
вим герметиком Baumit Silikon або поліуретановим герметиком для запобігання проникнення води 
в фасадну систему. 
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8.41 Вузол кріплення водозливних труб 

 
ПРИМІТКА:  
1. Встановлення анкерних елементів кріплення водостічних труб проводити з кутом більше 90° для 
запобігання затікання води в теплоізоляційну систему. 
2. Усі металеві вироби фарбувати захисною ґрунтовкою перед встановленням. 
3. Кронштейни встановити перед монтажем теплоізоляції. 
4. Ущільнюючу стрічку встановити по периметру кронштейна кріплення труб з обтисненням не 
менше 30%. 
5. Для забезпечення герметизації, зазор навколо кронштейна заповнити стійким до ультрафіо-
лету кольоровим герметиком Baumit Silikon або поліуретановим герметиком. 
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8.42 Вузол монтажу фасадних освітлювачів в системі теплоізоляції з облицюванням 

 
ПРИМІТКИ 
1. Встановлення анкерних елементів кріплення фасадних освітлювачів проводити з кутом більше 
90° для запобігання затікання води в теплоізоляційну систему. 
2. Усі металеві вироби фарбувати захисною ґрунтовкою перед встановленням . 
3. Кронштейни встановити перед монтажем теплоізоляції. 
4. Ущільнюючу стрічку встановити по периметру кронштейна кріплення фасадного освітлювача. 
5. Для забезпечення герметизації, зазор навколо кронштейна заповнити стійким до ультрафіо-
лету кольоровим герметиком Baumit Silikon або поліуретановим герметиком. 




