


Торгова марка Kirchland створена 
за участю провідних спеціалістів 
галузі виробництва сухих будівель- 
них сумішей.
Продукція пройшла випробування 
у дослідницьких лабораторіях 
Європи та України.

Продукція ТМ «Kirchland» розроб- 
лена на основі підвищених вимог до 
показника довговічності.

Це гарантує надійність при викорис- 
танні у промисловому та громадсь- 
кому будівництві України.



ПРОФЕСІЙНА ЛІНІЯ

ЛЕГКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

Продукція ТМ Kirchland належить 
до преміум-сегменту і створена для 
будівельників-професіоналів, що 
працюють лише з якісними матеріалами.

Технічні параметри сухих будівельних 
сумішей ТМ Kirchland забезпечують 
простоту їхнього нанесення та приємну 
легкість у роботі.

ДОВГОВІЧНІСТЬ

СТАБІЛЬНА ЦІНА

Показники довговічності продукції   
ТМ Kirchland перевищують усі 
наявні вимоги. Саме цим вона 
вирізняється у преміум-сегменті.

Виробничі потужності ТМ Kirchland 
знаходяться в Україні, що забезпечує 
конкурентну ціну порівняно з анало- 
гами від інших виробників.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Якість сухих сумішей ТМ Kirchland
гарантують незалежні лабораторії.



Витрати розчинної суміші
(залежно від розміру зубців і нерівності основи):
Пропорція суміші:
на 1 кг сухої суміші
на 25 кг сухої суміші
Час використання готового розчину:
Час утворення плівки:
Час коригування плитки:
Розшивка:
Температура основи:
Температура експлуатації:
Адгезія (міцність зчеплення):
Морозостійкість, циклів (не менше):
Строк придатності з дня виготовлення:
Упакування:

2–4 кг/м²

0,17–0,2 л води
4,25–5 л води
не менше 60 хв.
20 хв.
не менше 10 хв.
не раніше 24 годин
+5 °С ... +30 °С
-50 °С .... +70 °С
0,8 МПа
50
12 місяців
мішок 25 кг

Технічні характеристики

Суміш UniFix призначена для облицювання керамічною плиткою та керамогранітом
по бетонним, цегляним і поштукатуреним поверхням усередині та зовні будівель, а також 
у приміщеннях з підвищеною вологістю.
Не рекомендується використовувати суміш UniFix у місцях з високим механічним 
навантаженням і укладати плитку розміром більше ніж 45×45 см.

Склад: портландцемент М-500 з мінеральними наповнювачами та полімерними
модифікаторами.

Клей для керамічної плитки
та кеамограніту UniFix



Міцний еластичний клей для облицювання поверхонь із природного каменю, скла, бетону    
та газобетону, азбошиферу, керамічної плитки і т. п. на будь-які гігроскопічні поверхні, крім 
мармурової. Розміри облицювального матеріалу — до 100 х 100 см включно.

Витрати розчинної суміші
(залежно від розміру зубців і нерівності основи):
Пропорція суміші:
на 10 кг сухої суміші
на 25 кг сухої суміші
Час використання розчинної суміші:
Час утворення плівки:
Час коригування плитки:
Розшивка:
Експлуатація:
Температура основи:
Морозостійкість, циклів (не менше):
Адгезія (міцність зчеплення):
Строк придатності з дня виготовлення:
Упакування:

2–4,5 кг/м²

2,2–2,5 л води
5,5–6,25 л води
не менше 60 хв.
20 хв.
до 15 хв.
не раніше 24 годин
від –50 °С до +90 °С
+5 °С до +30 °С
75
1 МПа
12 місяців
мішок 25 кг

Технічні характеристики

Склад: портландцемент М-500 з мінеральними наповнювачами та полімерними
модифікаторами.



Міцний білий еластичний клей для укладання облицювальної плитки з мармуру, мозаїки, 
натурального та штучного каменю світлих порід усередині й зовні будівель.

Еластична клейова суміш
підвищеної адгезії UltraFlex White

Технічні характеристики

Склад: білий цемент М-500 з мінеральними наповнювачами й полімерними 
модифікаторами.

Витрати розчинної суміші:  від 2 до 4,5 кг/м2
(залежно від розміру зубця й нерівності основи)
Пропорція суміші (на 25 кг сухої суміші):  6,25 л води 
Експлуатація:  від –50 °С до +90 °С
Час використання розчинної суміші:  до 2 годин
Відкритий час:  20 хв
Час корегування:  до 15 хв
Температура основи:  від +5 °С до +30 °С
Морозостійкість, циклів (не менше): 75
Розшивка:  не раніше 24 годин
Адгезія (міцність зчеплення):  1,5 МПа
Строк придатності з дня виготовлення:  12 місяців
Упакування:  мішок 25 кг



Розчинна суміш на основі цементного в’яжучого для облицювальних матеріалів: керамічної 
плитки, керамограніту, натурального та штучного каменю, в тому числі великого формату 
всередині й зовні будівель.

Технічні характеристики

Склад: портландцемент М-500 з мінеральними наповнювачами й полімерними модифікаторами.

Супереластична клеюча суміш
підвищеної адгезії UltraFlexPro С2TES1

Витрати розчинної суміші:  від 2 до 5 кг/м2

 (залежно від розміру зубця 
 й нерівності основи)
Пропорція суміші:  7–7,5 л на 25 кг сухої суміші
Колір:  сірий, білий
Розмір наповнювача:  не більше 0,6 мм
Експлуатація:  від –50 °С до +90 °С
Час використання розчинної суміші:  не менше 2 годин
Відкритий час:  не менше 30 хв
Час корегування:  не менше 30 хв
Температура основи:  від +5 °С до +30 °С
Розшивка:  не раніше 24 год
Адгезія через 28 діб:  не менше 1,5 МПа
Морозостійкість:  не менше 75 циклів
Стійкість до сповзання:  не більше 0,5 мм
Поперечна деформація:  не менше 2,5 мм
Зберігання:  у фірмовому герметичному пакуваннi 
 виробника в сухих приміщеннях 
 на дерев'яних піддонах 12 місяців 
 від дня виготовлення, який вказано
 на пакуванні
Упакування:  мішок 25 кг



Технічні характеристики

Суміш Kirchland Fuga призначена для заповнення швів розміром від 1,5 мм до 20 мм 
керамічних, скляних облицювань, а також облицювань зі штучного і натурального каменю   
на вертикальних і горизонтальних поверхнях. Ефективна при облицюванні на поверхнях,   
які схильні до деформації та інтенсивного навантаження, ударів, сколів (підлоги з підігрівом, 
тераси, балкони, коридори, сходи, гаражні, виробничі та складські приміщення, автомийки, 
басейни і т.д.). Рекомендується для заповнення швів, що зазнають тривалого впливу води 
(ванні кімнати, душові, басейни, резервуари з водою). Має високу стійкість до появи цвілі       
та грибка, забезпечує довготривалу стабільність кольору.

Кількість води:
Використання суміші:
Міцність на стиск через 3 доби:
Міцність на вигин через 28 діб:
Міцність на стиск через 28 діб:
Коефіцієнт водопоглинання:
Адгезія до бетону: 
Температура основи:
Температура експлуатації:
Морозостійкість:
Витрати:
Строк придатності з дня виготовлення:
Упакування:

0,23 - 0,25 л/кг
35–40 хв.
10 МПа
7-8 МПа
19-20 МПа
0,1–0,12 кг/м2·√год
не менше 0,5 МПа
від +5 °С до +30 °С
від -50 °С до +70 °С
не менше 50 циклів
від 200 г/м2

12 місяців
пластмасове відро 2 кг



Двокомпонентна еластична гідроізоляція на цементній основі для захисту бетону, балконів, терас,
ванних кімнат, душових і плавальних басейнів перед укладанням облицювання з керамічної
плитки. Гідроізоляція гіпсокартонних листів, штукатурок або цементних поверхонь. Захист
від тріскання штукатурки або бетону, внаслідок усадки.

Технічні характеристики

За температури + 20 °С та відносній вологості повітря 50%.

Двокомпонентна еластична гідроізоляція
Elastic

Компонент A:  порошок, колір — сірий
Компонент Б:  рідина, колір — білий
Насипна щільність:  1,4 (г/см³)
Щільність:  1,1 (г/см³)
Колір розчину:  сірий
Співвідношення змішування компонентів: компонент А : компонент Б = 2:1
Консистенція розчину:  пластична, наноситься шпателем
Щільність розчину:  1 700 (кг/м³)
Щільність після нанесення розпилювачем:  2 200 (кг/м³)
Температура експлуатації:  від -50 °С до +70 °С
Температура нанесення:  від +8 °С до +35 °С
Термін придатності розчину:  60 (хв)
Міцність зчеплення з основою після
витримування в повітряно-сухих умовах:  не менше 1 МПа
Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб:  не менше 0,2 МПа
Еластичність при згині:  не більше 20 мм
Зберігання: у фірмовому герметичному упакуванні виробника в сухих приміщеннях 
на дерев’яних піддонах 12 місяців від дня виготовлення, зазначеного на упакуванні
Упакування:  відро 12 кг



Технічні характеристики

Витрати при монтажі пінополістирольних плит:
Витрати при монтажі мінераловатних плит:
Пропорція суміші:

Час використання розчинної суміші:
Час відкоркування розчинної суміші:
Температура основи:
Температура експлуатації:
Морозостійкість:
Адгезія до основи:
Упакування:

4–4,5 кг/м2

4,5–5 кг/м2

4,5–5 л води на 25 кг 
сухої суміші
до 2 годин
20–25 хв
від +5 °С до +25 °С
від –50 °С до +70 °С
50 циклів
не менше 1 МПа
мішок 25 кг

Склад: полімерцементна суміш з мінеральними наповнювачами й добавками.
Зберігання: у фірмовому герметичному упакуванні виробника в сухих приміщеннях 

на дерев’яних піддонах 12 місяців від дати виготовлення.

Модифікована розчинна суміш для кріплення мінераловатних або пінополістирольних плит 
при утепленні фасадів будівель із цегли, бетону, газобетону, вапняку тощо.

Клейова суміш IsoHold



Технічні характеристики

Витрати розчинної суміші (при монтажі
пінополістирольних або мінераловатних плит;
при виготовленні захисного армуючого шару):
Пропорція суміші: на 25 кг сухої суміші —
Час використання готового розчину:
Час коригування плитки:
Температура основи:
Температура експлуатації:
Морозостійкість: 
Адгезія, не менше:
Строк придатності з дня виготовлення:
Упакування:

3–5 кг/м²
3–4 кг/м²
4,5–5,5 л води
не менше 2-х годин
не менше 20 –25 хв
від +5 °С до +30 °С
від -50 °С до +70 °С
50 циклів
1 МПа
12 місяців
мішок 25 кг

Суміш EcoTerm застосовується для кріплення мінераловатних або пінополістирольних плит 
при «мокрим по мокрому» методі утеплення фасадів будівель із цегли, бетону, 
газобетону, вапняку та т. п., а також для виготовлення армуючого шару системи 
утеплення. Склад EcoTerm має підвищену стійкість до атмосферних впливів.

Склад: полімерцементна суміш з мінеральними наповнювачами та добавками.



Штукатурна суміш Kirchland Base, яка виготовляється на основі цементного в’яжучого з додаванням 
гідратного вапна, перліту та полімерних домішок. Є високопаропроникною, з високою адгезією 
сумішшю. Призначена для опорядження вручну або механізовано, основ із піно- і газобетонних, 
керамічних блоків, та інших мінеральних основ. Застосовується всередині та зовні будівель.

Технічні характеристики

Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними наповнювачами.

Штукатурна суміш для ручного
і механізованого нанесення Base

Крупність заповнювача:  не більше 1,25 мм
Термін придатності:  не менше 60 хв
Рухомість:  не менше 8 см
Границя міцності на стиск через 28 діб:  не менше 2,5 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб:  не менше 1,2 МПа
Водопоглинання за 24 год:  не більше 0,8 кг/м2

Паропроникність: не менше 0,1 мг/м•год•Па
Теплопровідність: не більше 0,3 Вт/(м•к)
Температура застосування розчинової суміші: +5 °С ... +30 °С
Морозостійкість:  не менше 50 циклів
Максимальна товщина шару за одне нанесення:  25 мм
Мінімальна товщина шару: 
Зовні будівель: 

• при фарбуванні фасадів:  15 мм
• при оздобленні декор. штукатурками:  12 мм

Всередині будівель:
• стіни:  10 мм
• стелі:  8 мм

Витрати сухої суміші:  приблизно 12,5 кг/м²×10 мм 
Кількість води:  4,75 – 5,5 л/25 кг
Зберігання:  12 місяців
Упакування:  мішок 25 кг



Технічні характеристики

Витрати розчинної суміші:
Пропорція суміші: на 25 кг сухої суміші

Час використання готового розчину:

Температура основи:
Адгезія (міцність зчеплення):
Паропроникність:
Строк придатності з дня виготовлення:
Упакування:

зерно 2,5 мм — 2,8 кг/м²
 5–5,25 л води

не менше 60 хв.

+5 °С до +30 °С
0,5 МПа
не менше 0,05 мг/м ч (Па)
12 місяців
мішок 25 кг

Cуміш StructurPlast призначена для облицювання декоративної тонкошарової обробки 
поверхні всередині та зовні будівель по бетонним, оштукатуреним основам, гіпсокартонових 
плит, а також у системах утеплення будинків з метою отримання різних «короїдних» фактур.

Склад: білий цемент з мінеральними наповнювачами та полімерними модифіка-
            торами

Декоративна штукатурка StructurPlast



Технічні характеристики

Мінеральна паропроникна водовідштовхувальна декоративна штукатурна суміш призначена 
для облицювання декоративної тонкошарової обробки  поверхні всередині та зовні будівель 
по бетонним, оштукатуреним основам, гіпсокартоновим плитам, а також у системах 
утеплення будинків з метою одержання  «камінцевих» фактур.

Склад: білий цемент  з мінеральними наповнювачами й полімерними 
модифікаторами.

Декоративна штукатурка MineralPlast

Витрати розчинної суміші:  зерно 1,5 мм — 2,0 кг/м2

 зерно 2 мм — 2,8 кг/м2

Пропорція суміші:  5,0 – 5,25 л води на 25 кг

Час використання готового розчину:  не менше 60 хвилин

Температура основи:  від +5 °С до +30 °С

Адгезія (міцність зчеплення):  0,5 МПа

Паропроникність:  не менше 0,05 мг/м ч (Па)

Колір:  білий

Упакування:  мішки по 25 кг



Технічні характеристики

Ступінь глянцю:
Густина:
Витрати (розмір зерна — 1,5 мм):
Витрати (розмір зерна — 2 мм):
Границя міцності на стискання:
Адгезія до бетону:
Коефіцієнт водопоглинання:
Морозостійкість, циклів:
Паропроникність:
Колір:
Тонується машинним способом за системою:
Упакування:

матова
1600 г/м3

2,5 до 2,8 кг/м2

3,2 до 3,5 кг/м2

не менше 5 МПа
не менше 0,3 МПа
не більше 0,2 кг/(м²·√ч)
не менше 50
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
білий
NCS, Symphony, RAL
відро 25 кг

Паропроникна, водовідштовхувальна, готова до застосування дисперсійна штукатурна суміш 
на основі акрилових смол. Створює «камінцеву» фактуру.

Склад: дисперсія на основі акрилових смол, пігменти, мінеральні наповнювачі, 
добавки, вода.

Декоративна штукатурка суміш AcryStone



Технічні характеристики

Ступінь глянцю:
Густина:
Витрати (розмір зерна — 2 мм):
Витрати (розмір зерна — 2,5 мм):
Границя міцності на стискання:
Адгезія до бетону:
Коефіцієнт водопоглинання:
Морозостійкість, циклів:
Паропроникність:
Колір:
Тонується машинним способом за системою:
Упакування:

матова
1600 г/м3

3,2 до 3,5 кг/м2

3,5 до 4,0 кг/м2

не менше 5 МПа
не менше 0,3 МПа
не більше 0,2 кг/(м²·√ч)
не менше 50
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
білий
NCS, Symphony, RAL
відро 25 кг

Склад: дисперсія на основі акрилових смол, пігменти, мінеральні наповнювачі, 
добавки, вода.

Декоративна штукатурна суміш AcryDecor

Паропроникна, водовідштовхувальна, готова до застосування дисперсійна штукатурна суміш 
на основі акрилових смол. Створює фактуру «короїд».



Технічні характеристики

Ступінь глянцю:
Густина:
Витрати (розмір зерна — 1,5 мм):
Витрати (розмір зерна — 2 мм):
Границя міцності на стискання:
Адгезія до бетону:
Коефіцієнт водопоглинання:
Морозостійкість, циклів:
Паропроникність:
Колір:
Тонується машинним способом за системою:
Упакування:

матова
1600 г/м3

2,5 до 2,8 кг/м2

3,2 до 3,5 кг/м2

не менше 5 МПа
не менше 0,3 МПа
не більше 0,2 кг/(м²·√ч)
не менше 50
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
білий
NCS, Symphony, RAL
відро 25 кг

Склад: дисперсія на основі силіконових смол, пігменти, мінеральні наповнювачі, 
добавки, вода.

Декоративна штукатурна суміш StoneSil

Паропроникна, водовідштовхувальна, готова до застосування дисперсійна штукатурна суміш 
на основі силіконових смол. Створює «камінцеву» фактуру.



Технічні характеристики

Ступінь глянцю:
Густина:
Витрати (розмір зерна — 2 мм):
Витрати (розмір зерна — 2,5 мм):
Границя міцності на стискання:
Адгезія до бетону:
Коефіцієнт водопоглинання:
Морозостійкість, циклів:
Паропроникність:
Колір:
Тонується машинним способом за системою:
Упакування:

матова
1600 г/м3

3,2 до 3,5 кг/м2

3,5 до 4,0 кг/м2

не менше 5 МПа
не менше 0,3 МПа
не більше 0,2 кг/(м²·√ч)
не менше 50
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
білий
NCS, Symphony, RAL
відро 25 кг

Склад: дисперсія на основі силіконових смол, пігменти, мінеральні наповнювачі, 
добавки, вода.

Декоративна штукатурна суміш DecoSil

Паропроникна, водовідштовхувальна, готова до застосування дисперсійна штукатурна суміш 
на основі силіконових смол. Створює фактуру «короїд».



Технічні характеристики

Ступінь глянцю:
Густина:
Витрати (товщина шару — 1 мм):
Адгезія до основи:
Паропроникність:
Температура застосування:
Товщина нанесення:
Час висихання (залежно від вологості, 
температури та товщини шару):
Колір:
Упакування:

матова
близько 1600 г/см3

близько 1 кг/м2

не менше 0,3 МПа
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
+5 °С до +30 °С
до 2 мм

4–12 годин
білий
відро 8 та 25 кг

Склад: дисперсія на основі акрилових смол, пігменти, мармур, добавки, вода.

Полімерна пастоподібна шпаклювальна 
суміш для внутрішніх робіт AcryFill

Готова до застосування пастоподібна шпаклювальна суміш. Створена спеціально для тонкої 
фінішної обробки, полірування стиків і всієї поверхні ГКЛ (ГВЛ), а також інших основ. Слугує 
основою для нанесення фарби, ґрунту, поклейки шпалер та інших покриттів і призначена 
для внутрішніх робіт.



Технічні характеристики

Щільність: 
Витрати (при одношаровому нанесенні):
Коефіцієнт водопоглинання:
Стійкість до опадів:
Паропроникність:
Температура основи застосування:
Упаковка:

Тонується за системою:

близько 1,6 кг/л
близько 0,5 л/м2

не більше 0,2 кг/(м2·ч0,5)
через 24 години
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
+5 °С до +35 °С
пластикові ємності 
по 5 л, 10 л
RAL, NCS, Symphony

Склад: водна дисперсія акрилової смоли з мінеральними наповнювачами 
та пігментами.

Зберігання: у фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із температурою від +5° C 
до +35° С 18 місяців від дати виготовлення. Оберігати від заморожування.

Структурна фарба AcryPaint

Структурна акрилова фарба для обробки поверхонь будівельних конструкцій та елементів 
усередині та зовні будинків. Зовні будинків застосовується на мінеральних основах (бето- 
нові, цеглі, цементно-піщаних штукатурках). Усередині приміщень використовується як на 
мінеральних (у тому числі гіпсових штукатурках, плитах тощо), так і на органічних основах 
(полістирольних плитах, фанері, деревостружкових і деревоволокнистих плитах). Застосо- 
вується також для обробки раніше пофарбованих поверхонь та в системах теплоізоляції.



Технічні характеристики

Витрати (залежно від вбирання основи):

Час висихання:

Температура основи:

Строк придатності з дня виготовлення:

Упакування:

близько 100–200 мл/м²

4–6 годин

+5 °С до +30 °С

12 місяців

пластмасова каністра 
5 л, 10 л

Ґрунтувальний розчин PrimeTex призначений для зміцнення та вбирання сильновбираючих, 
пористих, неміцних основ і т. д., а також для збільшення поверхневого шару міцності бетону, 
штукатурки та покриттів підлоги на цементній основі. Може використовуватись як добавка до 
сухих будівельних сумішей для збільшення пластичності та міцності розчину.

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол.
Колір: молочно-білий, після висихання прозорий.



Глибокопроникаюча ґрунтівка для поглинаючих
мінеральних основ Primer Pro

Технічні характеристики

Глибокопроникаюча ґрунтівка призначена для обробки поглинаючих основ на підлогах, стінах 
і стелях всередині будівель. Має високу проникаючу здатність, підвищує поверхневу міцність 
і знижує поглинаючу здатність основи, зв'язує залишковий пил, підвищує адгезію матеріалів 
до основи, запобігає пересихання розчинних сумішей в тонкому шарі. При роботі з нівелірними 
сумішами грунтовка підвищує їх розтікання і запобігає появі бульбашок повітря на вирівнюючому шарі.

Склад : водна акрилова дисперсія з комплексом модифікуючих добавок.
Густина: близько 1,0 кг/л
Колір:  молочно-білий
Час висихання (на бетонних і цементно-піщаних основах):  4–6 годин
Температура експлуатації:  до +50 °C
Витрата: 

• на бетонних основах:  близько 200 г/м2

• на цементно-піщаних стяжках (при розбавленні 
водою у пропорції 1:1):  близько 100 г/м2

Упаковка:  пластикова каністра 10 л
Термін зберігання: 12 місяців 



Технічні характеристики

Витрати (залежать від нерівності основи
та навичок виконавця):
Час висихання:
Температура основи під час застосування:
Зберігання з дня виготовлення:
Запобігати заморожуванню! 
Упакування:

від 0,3 до 0,75 кг/м²
від 3 до 4 годин
+5 °С до +30 °С
18 місяців

пластмасова каністра 
5 л, 10 л

Ґрунтувальний розчин ProTech застосовується для попередньої обробки основ з метою 
їхнього зміцнення, підвищення адгезії та полегшення робіт із нанесення декоративних 
штукатурок і фасадних фарб. Підходить для консервації фасадних штукатурок на зимовий 
період. Використовується на основах із бетону, цементно-піщаних та цементно-вапняних 
штукатурках, цеглі, гіпсових та інших поверхнях, стінах і стелях усередині та зовні споруд. 
У фасадних системах скріпленої теплоізоляції Kirchland застосовується для підготовки 
захисного армованого шару (Kirchland EcoTerm) під оздоблення.

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол.
Колір: білий.



Технічні характеристики

Колір:
Витрати (залежно від ступеня нерівності 
основи та навичок виконавця робіт):

Час висихання:

Температура основи під час застосування:
Паропроникність:
Упакування:

білий

від 0,3 до 0,75 кг/м²

від 3 до 4 годин

+5 °С до +30 °С
не менше 0,03 мг/(м·год·Па)
пластикові відра по 5 і 10 л.

Склад: дисперсія силіконових смол і наповнювачів.

Ґрунтувальний розчин ProTechSil

Силіконова ґрунтовка з кварцовим наповнювачем.
Ґрунтувальний розчин Kirchland ProTechSil застосовується для попередньої обробки основ 
з метою їхнього зміцнення, підвищення адгезії та полегшення робіт із нанесення 
декоративних штукатурок і фасадних фарб. Підходить для консервації фасадів на зимовий 
період. Використовується на основах із бетону, цементно-піщаних та цементно-вапняних 
штукатурках, цеглі, гіпсових та інших поверхнях, стінах і стелях усередині та зовні споруд. 
У фасадних системах скріпленої теплоізоляції Kirchland з використанням мінераловатних 
плит, застосовується як адгезійний шар під оздоблення декоративних штукатурок.



Технічні характеристики

Для просочування і ґрунтування мінеральних поверхонь з метою отримання 
водовідштовхувальних властивостей.

Витрати:  100–150 г/м2

Температура застосування:  +5...+30 °С

Температура експлуатації:  -50...+70 °С

Склад активної речовини:  не менше 50%

Густина:  приблизно 0,95 г/см3

Упакування:  пластмасова каністра 5 л, 10 л

Гідрофобізатор для мінеральних поверхонь
Hidrostop Matte

Склад: cилансилоксанова дисперсія.
Колір: молочно-білий, після висихання прозорий.



Суха суміш призначена для: термінового ремонту (заповнення тріщин, вибоїн, раковин тощо)
горизонтальних і вертикальних основ із бетону, цементно-піщаних розчинів, монолітних стяжок,
а також ангідритових основ і основ із асфальтобетону; ремонту сходових маршів, рамп і т. п.;
вирівнювання локальних ділянок, поверхонь, основ; ремонту поверхонь безшовних підлог із підігрівом.

Витрати води:
• при заповненні раковин, вибоїн, тріщин і т. п. 4 л на 25 кг сухої суміші
• при шпаклюванні  4,5 — 5 л на 25 кг сухої суміші

Температура застосування розчинової суміші:  від +5 °С до +30 °С
Готовність розчину до технологічного пересування:  через 60 хв
Можливість укладання покриттів:  через 24 години
Використання стільців на роликах (у якості вирівнювального шару під покриттям): 
допускається (при товщині шару не менше 3 мм)
Міцність зчеплення з основою:  не менше 0,8 МПа
Термін придатності розчинової суміші: не менше 10 хв
Границя міцності (через 28 діб):

• на розтяг при вигині:  не менше 5 Мпа
• на стиск:  не менше 20 Мпа

Усадка:  не більше 2 мм/м
Витрати сухої суміші:  приблизно 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини шару
Зберігання: у фірмовому герметичному упакуванні виробника в сухих приміщеннях 
на дерев’яних піддонах 12 місяців від дня виготовлення, зазначеного на упакуванні.
Упакування:  мішок 25 кг

Технічні характеристики

Швидкотверднуча ремонтна суміш Rapid

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами.



Високоміцна, модифікована полімерами суха будівельна суміш на цементній основі. 
Швидкосохнуча (4 дні), для швидкого укладання наступних покриттів. 
Товщиною від 10 до 100 мм. Для ручного і механізованого нанесення.

Високоміцна швидкосохнуча стяжка FastFloor

Технічні характеристики

Склад: суміш цементів із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами.

Витрати розчинної суміші:    від 18 до 20 кг/м2 на 1 см товщини шару
Пропорція суміші:    1,6–1,7 л на 25 кг сухої суміші
Колір:    сірий
Розмір наповнювача, не більше, мм:    2,5
Насипна щільність суміші, кг/м3):    1700
Щільність розчину (кг/м3):    2100
Адгезія до основи, МПа:    не менше 0,5
Усадка не більше, мм/м2:    0,5
Експлуатація, °С:    від –50 до +90
Час використання розчинної суміші, 
годин, не менше:    1
Температура нанесення,°С:    від +5 до +30
Морозостійкість не менше, циклів:    50
Піші навантаження після, годин:    12
Улаштування покриття:    1–4 доби
Упакування:    мішки по 25 кг
Зберігання:    12 місяців

Міцність на стиск,
вигин,
залишкова вологість

Міцність
на вигин,
МПа

 Залишкова
вологість, 
%

  

через 1 добу  > 8  > 3  < 3,5 
через 4 доби > 15  > 4  < 2,0 
через 7 діб > 22  > 5  – 
через 28 діб > 30  > 6  – 

Міцність
на стиск, 
МПа



Технічні характеристики

Суміш LiquidStone Light використовується всередині, зовні громадських і промислових 
будівель для вирівнювання і згладжування нових або існуючих бетонних і керамічних 
основ товщиною від 3 до 20 мм, щоб зробити їх придатними для подальшого укладання 
покриттів. Можливе використання в торгових центрах, офісах, магазинах, виставкових 
залах, складських приміщеннях.

Матеріал: цементна суміш із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами.

Самовирівнююча суміш LiquidStone Light

Колір:     сірий
Витрати води, л/кг:     0,18–0,19
Можливість технологічного пересування, годин:  через 6–8 
Можливість укладання покриттів:

• при товщині шару від 3 до 5 мм:     через 24 години
• при товщині шару від 5 до 10 мм:     через 48 годин
• при товщині шару від 10 до 20 мм:     через 7 діб 

Витрати суміші при товщині шару 1 мм, кг/м2:   1,6–1,8
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови) через 28 діб, МПа:   не менше 1
Термін придатності розчинової суміші, хв:   не менше 30
Границя міцності (через 28 діб), МПа:

• на розтяг при вигині:     не менше 4
• на стиск:     не менше 20 

Усадка, мм/м:     не більше 1
Морозостійкість, циклів:     не менше 50
Упакування:     мішки по 25 кг
Зберігання:     12 місяців



Технічні характеристики

Високоміцний самовирівнюючий будівельний розчин для створення зносостійких підлог. 
Товщина нанесення від 5 до 20 мм. (При товщині 20-40 мм рекомендовано додавати 
наповнювач фракцією 1-2,5 мм у пропорції 1:2.)

Матеріал: суміш цементу з мінеральними наповнювачами і модифікаторами.

Самовирівнююча суміш LiquidStone

Колір:  світло-сірий, білий, бежевий, 
 червоної іржі, антрацит
Густина (г/л):  1300
Щільність суміші (кг/м³):  2,000 .... 2,050
Температурний діапазон застосування:  від + 5 °C до + 35 °C
Життєздатність:  30 хвилин
Час схоплювання:  60 хвилин
Кількість води на 1 кг:  0,18 л — 0,2 л
Сухе полірування з алмазним абразивом може проводитися через 2-3 дні
Готовність до легких пішохідних навантажень: 24 години
Міцність на вигин, МПа:  1 доба – 2,7  /  7 діб – 4  /  28 діб – 5,7
Міцність на стиск, МПа:  1 доба – 10,7 /  7 діб – 24,2 /  28 діб – 40,3
Водопоглинання 48 ч,%:  4,34
Стирання по ВСА, мкм:  5,6
Адгезія до бетону, МПа: 2,54
Усадка, мм/м 0,78
Клас стирання відповідно до EN 13813:2002: AR0.5
Витрати на 1 см шару:  16,5–16,7 кг/м2

Упакування:  мішки по 25 кг
Зберігання:  12 місяців



Технічні характеристики

Легка теплоізоляційна суміш Kirchland KeramaFix призначена для мурування керамоблоків, 
піно-, газоблоків та інших мурувальних матеріалів.

Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними 
модифікаторами.

Теплоізоляційна суміш KeramaFix

Витрати води:  3,75–4,25 л води на 25 кг сухої суміші
Витрати розчинної суміші:  ~20 кг на 1 м2 стіни товщиною 380 мм 
 з керамічних пустотілих блоків  
 240x240x380 мм при товщині шва 12 мм
Витрати суміші залежать від нерівності основи, розміру блоку та навичок виконавця.
Температура застосування 
розчинової суміші:  від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації:  від -50 °С до +70 °С
Час використання розчинової суміші:  60–120 хвилин
Міцність на стиск (через 28 діб):  не менше 5,0 МПа
Адгезія до основи (через 28 діб):  не менше 0,2 МПа
Морозостійкість:  не менше 50 циклів
Теплопровідність:  не більше 0,17 Вт / (м·К)
Товщина шва:  5–20 мм, для керамоблоків не менше 12 мм
Упакування:  мішки по 25 кг



Технічні характеристики

Високоякісна поліпропіленова фібра 12 мм для використання в будівельних розчинах і бетонах.
Використовується в промисловому і цивільному будівництві для приготування розчинів і бетонів 
з високою стійкістю до утворення тріщин.

Поліпропіленова фібра FiberPro PPL 12 mm

Склад:  поліпропілен

Колір:  безбарвний

Довжина:  12 мм±1 мм

Щільність:  0,91 кг/л

Дозування:  ± 600 г на 1м3 розчину або бетону

Упакування:  мішки 300 г, 600 г



Документація на продукцію





















Контактна інформація

Адреса виробничих потужностей:

ТОВ ВК «Мегабуд»,

проспект Незалежностi, 81 а, 

м. Житомир, 10001, Україна.

Тел.: (0412) 420-591, 421-330.

marketing@kirchland.com

kirchland.com


