
TIGOR TT-29 Старт
Штукатурка фасадна (біла) для будівельних та ремонтних робіт, 

вирівнювання поверхонь

ВЛАСТИВОСТІ

• Тріщиностійка

• Вогнетривка

• Для стін та стель

• Водо- і морозостійка

• Зручна в застосуванні

ПРИЗНАЧЕННЯ

Штукатурна суміш ТIGOR ТТ-29 ручного нанесення використовується при проведенні будівельних

і ремонтних робіт, заповненні щілин, вибоїн, відкосів. Використовується в якості штукатурного

розчину для вирівнювання стін та стель. Може наноситися на поверхні піно- та газо-бетонної

кладки, бетонні, цегляні та інші види горизонтальних та вертикальних мінеральних поверхонь.

Застосовується зовні і всередині будівель. Також, може застосовуватися в якості основи під

декоративні штукатурки та фарби.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Основа має бути сухою та міцною, без пилу, бруду, вапна, плям жиру, фарби або будь-яких

речовин, що можуть знизити адгезію до основи. Всі неміцні ділянки поверхні слід видалити. Старі

цегляні стіни варто очистити сталевими щітками або піскоструминним апаратом. Основу

необхідно обробити 1-2 рази ґрунтовкою TIGOR TC-17. Сильно поглинаючи мінеральні основи,

залежно від виду матеріалу і атмосферних умов, слід безпосередньо перед нанесенням

штукатурки ретельно зволожити водою.

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Приготування суміші: У чисту ємність налити воду (температура води від +15 °С до +20 °С) з

розрахунку 0,16 - 0,2 л/кг (4-5 л на 25кг сухої суміші) і поступово додавати суху суміш. Розчин слід

перемішувати на низьких обертах до досягнення однорідної консистенції без грудочок. Отриманий

розчин потрібно витримати 5 хвилин і знову перемішати. У разі необхідності використання частини

упаковки, всю суху суміш слід ретельно перемішати, оскільки під час транспортування міг

відбутися розподіл складових компонентів. Готову суміш можна використовувати протягом 4

годин.

Спосіб застосування: Готова суміш укладається на підготовлену поверхню основи шляхом

накиду та розрівнюється за допомогою шпателя, терки або правила. Рухи роблять знизу вгору.

Штукатурні роботи на одній ділянці слід виконувати безперервно. У випадку використання

багатошарового штукатурного покриття, кожен наступний шар потрібно наносити відразу після

тужавлення попереднього (приблизно через 2–3 години, залежно від водопоглинання поверхні).

При нанесенні кількох шарів, попередній шар не розрівнювати, наноситься не більше 3-х шарів.

При загальній товщині шару більш ніж 20 мм необхідно використовувати армуючи елементи.

Через добу після закінчення штукатурних робіт маяки потрібно видалити, а місця демонтажу

заповнити сумішшю TIGOR ТТ-29.
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Деформаційні шви: При виконанні робіт на площі більше 20 м2 (або якщо лінійний розмір ділянки 

робіт перевищує 6 м) необхідно виконати деформаційні шви або нарізати їх на 1/3 товщини шару у 

період від 24 до 72 годин після укладання стяжки. В коридорах інтервал між швами може 

перевищувати ширину коридору максимум в 2-2,5 рази.  Для запобігання механічної деформації 

стяжки необхідно забезпечити її відокремленість від вертикальних конструкцій шляхом 

влаштування демпферного шару по периметру стін, колон та ін. В перші два дні твердіння розчину 

його необхідно оберігати від прямих сонячних променів і протягів. Для забезпечення оптимальних 

умов твердіння в період набору міцності, стяжку слід покрити водонепроникною плівкою (лаком) 

або підтримувати весь час у вологому стані. 

ПРИМІТКА

Всі показники якості та рекомендації, викладені вище, правильні при температурі навколишнього 

середовища +20 ± 3 °C і відносної вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення і 

твердіння суміші може змінитися.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

До складу суміші TIGOR TN-278 входить цемент, який з водою утворює лужний розчин, тому під 

час роботи треба захищати очі та шкіру. У разі потрапляння розчину на шкіру або в очі необхідно 

ретельно промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

В сухому приміщенні і на піддонах, в оригінальній упаковці: 12 місяців від дати виробництва, 

вказаної на упаковці.

УПАКОВКА 

Суха суміш упаковується в паперові мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами і полімерними домішками

Максимальний розмір наповнювача 0,6 мм

Кількість води для замішування розчину 4-5 л на 25 кг сухої суміші

Час використання готового розчину 1 година

Температура повітря та основи при використанні від +5 °до + 30 °C

Температура експлуатації від -30 °до + 70 °C

Міцність на стиск (28 діб) 15 МПа

Міцність на розтяг при вигині (28 діб) 3,5 МПа

Час технологічного пересування через 24 години

Готовність до експлуатації через 72 години

Витрата близько 1,7 кг/м2 на 1 мм

Товщина шару (з наповнювачем) від 10 до 40 мм (від 10 до 80 мм)

Морозостійкість не менше 50 циклів

Суміш TIGOR TN-278 Ц.2 СТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші TIGOR ТN-278 зазначеним технічним характеристикам

при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених у

цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання

продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.


