
TIGOR TM-20 МУРУВАННЯ
Цементно-піщана суміш для мурування зовнішніх і внутрішніх стін

ВЛАСТИВОСТІ

• Висока адгезія

• Зменшує витрати тепла

• Надійно скріплює блоки

• Зручна в застосуванні

• Водо- і морозостіка

ПРИЗНАЧЕННЯ

Суміш TIGOR TT-20 призначена для мурування при зведенні зовнішніх і внутрішніх стін з

повнотілих силікатних і керамічних блоків, каміння, ракушняка та іншого. Суміш застосовуються

шаром від 5 до 20 мм. Може виконувати функції штукатурної суміші для вищевказаних матеріалів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Елементи, призначені для укладання, мають бути сухими та міцними, без пилу, бруду, вапна, плям

жиру, фарби або будь-яких речовин, що можуть знизити адгезію поверхні. Елементи, що

використовуються для кладки, повинні мати високу точність розмірів.

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

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

розрахунку 0,15 - 0,18 л/кг (3,75-4,5 л на 25 кг 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 2 годин.

Готовий розчин слід рівномірно нанести на підготовлену поверхню за допомогою кельми або

шпателя. Після нанесення шару суміші блок слід встановити в проектне положення, легко

притиснувши. Рекомендована товщина робочого шва складає 6 мм. Забруднення лицьової

сторони цегли в наслідок попадання клейової суміші - слід негайно видаляти. Шви слід

вирівнювати і розшивати до застигання клейової суміші, використовуючи відповідний інструмент.

В перші два дні твердіння розчину його необхідно оберігати від прямих сонячних променів, дощу і

сильного вітру. Для забезпечення оптимальних умов твердіння в період набору міцності, розчин,

слід підтримувати у вологому стані.
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Товщина стіни (повнотіла цегла) Приблизна витрати суміші при товщині шва 

10 мм

0,5 цеглини 35 кг на 1 м2 стіни

1 цеглина 87 на 1 м2 стіни

1,5 цеглини 139 на 1 м2 стіни

2 цеглини 191 на 1 м2 стіни

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 ТТ-20 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 3,75-4,5 л на 25 кг сухої суміші

Час використання готового розчину до 2 годин

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

Температура експлуатації від -30°С до +70°С

Міцність на стиск (28 діб) 10 МПа

Товщина шару суміші 5–20 мм

Витрата близько 1,8 кг/м2 на 1 мм

Готовність для експлуатації після 48 годин

Морозостійкість не менше 50 циклів

Суміш TIGOR ТТ-20 Ц.1.МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші TIGOR TT-20 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.


