
TIGOR TT-83 ППС 
Клейова суміш для приклеювання теплоізоляційних плит 

ВЛАСТИВОСТІ

• Паропроникна

• Зручна у застосуванні

• Стійка до утворення тріщин

• Водо- і морозостійка

• Висока адгезія

ПРИЗНАЧЕННЯ

Клейова суміш TIGOR ТТ-83 використовується в системах утеплення фасадів «мокрим» методом для

приклеювання теплоізоляційних плит з пінополістиролу, екструдованого пінополістиролу та

мінеральної вати до міцних, стабільних поверхонь з високою адгезію, що не деформуються. Основою

можуть бути: бетонні (звичайні, полегшені або пористі), цегляні (керамічні і силікатні), цементно-піщані

та інші типи вертикальних і горизонтальних поверхонь. Для виконання базового армованого шару

необхідно використовувати суміші TIGOR TT-85 або TIGOR TT-190.

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. Крихкий, неміцний шар основи необхідно видалити. Для укладання

методом суцільного приклеювання, за добу до початку робіт, місця проведення робіт, а також дефекти

та нерівності більше 5 мм на поверхні основи, рекомендується вирівняти за допомогою суміші TIGOR

TТ-29. Основу слід обробити 1-2 рази ґрунтовкою TIGOR TC-17.

Рекомендується приклеїти тестові зразки утеплювача (15*15 см) на основу і через 1 день перевірити

міцність клейового з’єднання.

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.

(Для плит з пінополістиролу) Маячковий метод кріплення плит на поверхню з нерівностями від

5-20 мм:

Клейова суміш наноситься по периметру плити утеплювача смугою шириною 5 см та висотою 2 см,

після чого в центрі плити формується 6-8 плям, висотою не менше 2 см і діаметром близько 10 см.

Смуги розчину, нанесені по периметру плити, повинні мати розриви, щоб у процесі приклеювання не

формувалися повітряні пробки.

(Для плит з пінополістиролу) Смуговий метод кріплення плит на поверхню з нерівностями 3-5

мм: Клейова суміш наноситься по периметру плити утеплювача, а потім по середині смугами шириною

5 см та висотою 2 см. Смуги розчину нанесені по периметру плити повинні мати розриви, щоб у

процесі приклеювання не формувалися повітряні пробки.

(Для плит з пінополістиролу, мінеральної вати, екструдованого пінополістиролу) Суцільний

метод кріплення плит на поверхню з нерівностями менше 3 мм:

Клейова суміш наноситься на поверхню плити утеплювача та з зусиллям розрівнюється плоским

шпателем. Потім шар клею розрівнюється зубчастим шпателем під кутом 60° відносно поверхні

основи, з розміром зуба 10х10 мм.

Після нанесення суміші на плиту утеплювача її необхідно одразу встановити в проектне положення і

притиснути таким чином, щоб клейова суміш розподілилась між основою та утеплювачем мінімум на

40% площі. Для досягнення найкращого розподілу суміші (маячків та смуговий методи) та її адгезії до

утеплювача,потрібно виконувати подвійну обмазку клейовою сумішшю, для цього на поверхню плити

утеплювача клей наноситься по всій площі «на здир» перед нанесення основної маси суміші.
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Розчин не повинен попадати на торці плит, надлишки розчину необхідно видалити. Не допускати

збігу вертикальних швів. Ширина швів повинна бути не більше 2 мм.

Не допускається проведення робіт під час атмосферних опадів, під час сильного вітру і при

прямому сонячному впливі без спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив

атмосферних факторів. Не раніше ніж через 72 годин можна приступати до механічного кріплення

плит, виконання базового армованого шару із застосуванням сумішей TIGOR TТ-85 або TIGOR

TТ-190.

ПРИМІТКА

Не використовувати суміш ТТ-83 для кріплення маячковим та смуговим методами плит з

мінеральної вати та екструдованого пінополістиролу. 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 ТТ-83 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 0,3 мм

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

Час використання готового розчину до 4 годин

Відкритий час роботи не менше 20 хвилин

Час коригування не менше 15 хвилин

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

Температура експлуатації від -50°С до +70°C

Міцність зчеплення з основою не менше 0,8 МПа

Максимальна товщина шару суміші 25 мм

Витрата близько 4-6 кг/м2

При виконанні подвійної обмазки плитки витрата клейової суміші на зростає приблизно на 0,4 - 0,8

кг/м2

Суміш TIGOR ТТ-83 Ц.1. ЗК5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші TIGOR ТТ-83 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.


