
IQ InteriorPlast
Штукатурка вирівнююча для основ з пористих бетонних блоків.

Розчинна суміш для ремонту і підготовки основ під декоративне 

оздоблення всередині і зовні будинків

·

·

·

·

·

 зручна в застосуванні 

 для робіт всередині і зовні будівель

 висока паропроникність

 володіє теплоізоляційними властивостями

 легко наноситься шаром до 30 мм

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ

Суміш Vamiut IQ InteriorPlast призначена для підготовки основ з пористих бетонних блоків (пінобетон, газобетон) під оздоблення 

усередині і зовні будівель. Ефективна при ремонті тріщин, раковин, виїмок і інших дефектів на поверхні даних основ. Товщина шару 

за одне нанесення від 3 мм до 30 мм.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною без 

видимих руйнувань. Перед застосуванням суміші розчину основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, 

що зменшують адгезію розчину до основи. Всі нерівності і неміцні ділянки основи слід видалити. Основи з елементами біологічної 

корозії обробити спеціальним складом або видалити механічним шляхом. При необхідності, поверхню основи потрібно скріпити 

ґрунтовкою Vamiut IQ Grunt. Перед нанесенням штукатурки основу слід зволожити 2-3 рази.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суху суміш розчинити чистою водою (температура води від +15 °C до +25 °C) з розрахунку 0,22-0,24 л води на 1 кг сухої суміші 

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

мішалки. Кількість води (5,5-6,0 л на 25 кг) може регулюватися в залежності від типу виконуваних робіт. Для заповнення раковин, 

виїмок, тріщин розчинна суміш повинна готуватися до кількості води по нижній межі. Товщина шару штукатурки також впливає на 

кількість води: при товщині шару 3 мм максимум і при 30 мм мінімум. Потім розчинна суміш витримується 5 хвилин, після чого знову 

перемішується. Використання суміші розчину можливе протягом 2 годин. Vamiut IQ InteriorPlast наноситься за допомогою 

нержавіючого шпателя, терки або напівтерки та ін. інструментів. Vamiut IQ InteriorPlast може наноситися механізованим способом 

за умови правильного підбору співвідношення води і суміші, яке регламентується технічними параметрами устаткування. Суміш 

розчину необхідно наносити на поверхню до необхідної товщини. Максимальна товщина вирівнюючого або штукатурного шару 

не повинна перевищувати 30 мм.

З метою отримання рівних поверхонь під фарбування фасаду, штукатурку в момент початкового схоплювання (від 5 до 30 хвилин 

в залежності температури і умов застосування) необхідно ретельно затерти за допомогою пластикової терки. Після затирання 

поверхня не шліфується. При нормальних кліматичних умовах (температура +20 °C і відносна вологість повітря 60%) до 

фарбування фасадів можна приступити через 7 діб, а всередині при цих же умовах і хорошій вентиляції, шпаклювати поверхню 

можливо через 3 доби.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш розчинити чистою водою (температура води від +15 °C до +25 °C) з розрахунку 0,22-0,24 л води на 1 кг сухої суміші 

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

мішалки. Кількість води (5,5-6,0 л на 25 кг) може регулюватися в залежності від типу виконуваних робіт. Для заповнення раковин, 

виїмок, тріщин розчинна суміш повинна готуватися до кількості води по нижній межі. Товщина шару штукатурки також впливає на 

кількість води: при товщині шару 3 мм максимум і при 30 мм мінімум. Потім розчинна суміш витримується 5 хвилин, після чого знову 

перемішується. Використання суміші розчину можливе протягом 2 годин. Vamiut IQ InteriorPlast наноситься за допомогою 

нержавіючого шпателя, терки або напівтерки та ін. інструментів. Vamiut IQ InteriorPlast може наноситися механізованим способом 

за умови правильного підбору співвідношення води і суміші, яке регламентується технічними параметрами устаткування. Суміш 

розчину необхідно наносити на поверхню до необхідної товщини. Максимальна товщина вирівнюючого або штукатурного шару не 

повинна перевищувати 30 мм.

ПРИМІТКИ



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: суміш цементно-вапняна з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами

Витрата води для приготування розчинної суміші: 5,5-6,0 л води на 25 кг сухої суміші

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

Час використання розчинної суміші: не менше 120 хвилин

Морозостійкість: не менше 50 циклів

Паропроникність: не менше 0,1 мг/(м • год • Па)

Межа міцності (через 28 діб) на: 

-  розтяг при згині: не менше 1,2 МПа

-  стиснення: не менше 1,2 МПа

Теплопровідність: не більше 0,3 Вт/(м • K)
2Витрати* сухої суміші: близько 1,3 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.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для приготування розчинної суміші використовувати дриль з оборотами не більше 600 об/хв. У період висихання і схоплювання 

розчинної суміші її необхідно оберігати від прямих сонячних променів і впливу негативних температур, а під час виконання робіт 

виключити потрапляння опадів. Крім вищевикладеної інформації про застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися 

чинними нормативними документами. Застосування матеріалу не викликає труднощів за умови дотримання правил викладених 

в даному технічному описі. У разі використання матеріалу в інших умовах необхідно самостійно провести випробування 

або звернутися за порадою до виробника. 

УПАКОВКА

Суха суміш Vamiut IQ InteriorPlast фасується в мішки по 25 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

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