
IQ Floor
Легковирівнювальна стяжка для влаштування стяжок 

підлоги всередині будівель (товщина шару від 15 

до 50 мм)

·

·

·

·

 легко вирівнюється за допомогою

   звичайних інструментів

 стійка до утворення тріщин

 висока адгезія до основи

 зручна і проста у використанні

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ

Легковирівнювальна стяжка Vamiut IQ Floor призначена для влаштування стяжок підлоги по жорстких основах, товщиною шару від 

15 мм. Vamiut IQ Floor може укладатися по роздільному шару (гідроізоляція, тепло-, звукоізоляція), в даному випадку товщина шару 

повинна розраховуватися залежно від жорсткості тепло-, звукоізоляційного матеріалу і ступеня впливу механічних навантажень, 

мінімальний шар повинен бути не менше 40 мм. Vamiut IQ Floor застосовується для вирівнювання і ремонту існуючих бетонних 

і цементно-піщаних стяжок. По шару Vamiut IQ Floor можуть укладатися самовирівнюючі суміші. Технологічні властивості 

розчинної суміші Vamiut IQ Floor дозволяють підготувати її поверхню під укладання облицювальної плитки, ковроліну, лінолеуму.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1 -23: 2013, СНиП 2.03.13-88 та ДБН В.2.6 -22-2001. Основа повинна бути сухою 

і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням суміші основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших 

речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Всі неміцні ділянки слід видалити. Тріщини розшити і поглибити механічним 

шляхом на глибину 1/2 товщини основи і шириною до 5 мм, обробити ґрунтовкою Vamiut IQ Grunt і закрити розчинної сумішшю 

Vamiut IQ Floor. Потім основу необхідно заґрунтувати повністю ґрунтовкою IQ Grunt. Укладання Vamiut IQ Floor по ґрунтовці 

повинна проводитися не раніше ніж через 4 години після її нанесення. При влаштуванні плаваючих стяжок на роздільному шарі 

товщина шару повинна бути не менше 40 мм.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суху суміш розчинити чистою водою (температура води - від +15 °C до +20 °C) з розрахунку: 0,12-0,14 л води на 1 кг сухої суміші. 

Слід перемішати її до отримання однорідної маси без грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою або за допомогою 

мішалки. Суху суміш необхідно в міру перемішування поступово додавати в воду. Потім розчинну суміш витримати 5 хвилин, після 

чого знову перемішати. Використання суміші розчину можливе протягом 60 хвилин з моменту приготування. Приготовану суміш 

розчину укласти на підготовлену основу. Після укладання розчинної суміші необхідно провести її рівномірний розподіл і 

вирівнювання за допомогою рейки-правила, напівтертки або ін. інструменту. Під час перерв у роботі більш ніж на 60 хвилин 

інструменти слід промити водою і очистити від розчинної суміші. Отверділий розчин можна видалити тільки механічним шляхом. 

При нормальних кліматичних умовах (температура +20 ±2 °C і відносна вологість повітря 55 ±5%) технологічне пересування по 

поверхні можливо через 24 години при товщині шару до 40 мм. Шар розчину необхідно оберігати від швидкого висихання і в разі 

потреби зволожити методом розпилення води. Керамічну плитку і ковролін можливо укладати через 7 діб за умови, що вологість 

стяжки становить не більше 4%, для лінолеуму  не більше 3%.—

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до +30 °C. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть 

бути ефективні при температурі +20 ±2 °C і відносній вологості повітря 55 ±5%. В інших умовах технологічні параметри можуть 

змінитися. Суміш Vamiut IQ Floor містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно берегти очі 

і шкіру. У разі потрапляння суміші в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

ПРИМІТКИ



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ

2На площах понад 20 м  в стяжках з суміші Vamiut IQ Floor необхідно виконувати деформаційні шви. На основах, що мають такі шви, 

необхідно провести їх дублювання. Крім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, при роботі з ним слід 

керуватися чинними нормативними документами із влаштування підлог. У разі використання матеріалу в умовах, що не розглянуті

в цьому технічному описі, слід самостійно провести пробні випробування або звернутися за консультацією до виробника.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях — 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами

Витрата води для приготування розчинної суміші: 3,0-3,5 л на 25 кг сухої суміші

Температура застосування розчинної суміші: від + 5 °C до + 30 °C

Час використання розчинної суміші: не менше 60 хвилин

Готовність розчину для технологічного пересування: через 24 години

Улаштування покриття: через 7 діб

Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови): не менше 0,3 МПа

Межа міцності на розтяг при згині (через 28 діб): не менше 3,5 МПа

Межа міцності на стиск:

- через 3 доби: не менше 5 МПа

- через 28 діб: не менше 5 МПа

Усадка:  не більше 1 мм/м
2Витрата* сухої суміші: близько 2,0 кг/м  на 1 мм товщини шару

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Наведені технічні характеристики — довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut 

постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УТИЛІЗАЦІЯ

Суміш Vamiut IQ Floor фасується в мішки по 25 кг.

УПАКОВКА

ДСТУ Б В.2.7-126: 2011, група Ц.2. СТ 1.
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