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Ґрунтовки
В

УК

РАЇНІ

Müller Grund
Водорозчинна прозора ґрунтовка глибокого проникнення для зміцнення та
фіксації старих та нових основ, а також вирівнювання їх поглинаючої здатності,
для внутрішнього та зовнішнього застосування, як проміжний шар на поверхні
волокнистого цементу, гіпсокартону, різних видів штукатурки, стяжки, бетону.

Властивості:
• готова до використання;
• глибокопроникна;
• зміцнює поверхню;
• покращує адгезію покриття до основи;
• зменшує водопоглинання;
• паропроникна;
• стійка до дії лугів;
• екологічна.
Витрати

прибл. 0,15 л/м2

Пакування

10 л

Müller Putzgrund
Ґрунтуючий та зміцнювальний засіб, призначений для надання шорсткості гладким, щільним поверхням, з метою збільшення адгезії матеріалів, які наносять з
поверхнею.
Використовується як проміжний шар перед нанесенням декоративних штукатурок та інших матеріалів.

Властивості:
• полегшує подальше нанесення декоративних матеріалів (штукатурок);
• збільшує адгезію;
• вирівнює поглинаючу здатність основи;
• висока покривна здатність.
прибл. 0,3–0,6 кг/м2

Витрати

Розхід продукту залежить від основи та
способу нанесення.

14 кг, 25 кг

Пакування
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Матеріали для систем теплоізоляції
І

В У К Р АЇН

Müller K mörtel
Суха мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит в теплоізоляційних системах.
Не застосовується для шпаклювання або улаштування гідрозахисного армуючого
шару. Для використання зовні будівель та споруд.

Властивості:
• ідеальна в системах теплоізоляції;
• надійна в експлуатації;
• негорюча;
• висока адгезія;
• екологічно безпечна;
• пластична та легка у застосуванні.
+5 С
min.

+30 С
max.

4,5-4,75 L

2

min

Витрати сухої суміші для пінополістирольних плит

прибл. 4–5 кг/м²

Витрати сухої суміші для мінераловатних плит

прибл. 5–6 кг/м²

Пакування

25 кг

Müller K+A masse
Покращена волокнами суха мінеральна суміш, призначена для приклеювання
ізоляційних матеріалів і влаштування армованого лугостійкою склосіткою гідрозахисного шпаклювального покриття в теплоізоляційних системах.

Властивості:
• ідеальна в теплоізоляційних системах;
• довговічна в експлуатації;
• посилена армуючим волокном;
• негорюча;
• універсальна;
• екологічно безпечна;
• пластична та легка у застосуванні.
+5 С
min.

2

min

+30 С
max.

4,75-5,25 L

Витрати сухої суміші для пінополістирольних плит

прибл. 4–5 кг/м²

Витрати сухої суміші для мінераловатних плит

прибл. 5–6 кг/м²

Пакування

25 кг
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Фасадні продукти
В

УК

РАЇНІ

Müller StrukturFarbe
Структурна фарба, призначена для захисту від атмосферних впливів та надання
спорудам декоративного виду, а також підкреслення їх виразної архітектурної
форми.
Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, поштукатурених основах. Розмір найбільших часток фарби становить 0,8 мм.

Властивості:
• атмосферостійка;
• відмінна адгезія до поверхні;
• висока покривна здатність;
• приховує дрібні недоліки поверхні;
• легко наноситься та структурується.
прибл. 0,6–1,5 кг/м2

Витрати

Розхід продукту залежить від основи та
способу нанесення.

14 кг

Пакування

Müller Silicon-Silikat Fassadenputz
Дисперсійна, армована волокном, готова до використання декоративна штукатурка. Призначена для отримання тонкошарового декоративного покриття типу
«шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5 або 2,0 мм на попередньо підготованих основах.

Властивості:
• атмосферостійка;
• водовідштовхувальна;
• паропроникна;
• армована волокном;
• стійка до ультрафіолетового випромінювання;
• ударостійка;
• екологічно чиста;
• легко наноситься та структурується.
K1,0 — 1,5–2,0 кг/м2
K1,5 — 2,5–3,0 кг/м2
K2,0 — 3,0–3,5 кг/м2

Витрати

Розхід продукту залежить від основи та
способу нанесення.

25 кг

Пакування
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Фарби
І

В У К Р АЇН

Müller FassadenFarbe
Матова атмосферостійка акрилова фасадна фарба. Cтійка до впливу ультрафіолетових променів, з високою покривною здатністю.
Призначена для професійного фарбування мінеральних та акрилових штукатурок
в системах утеплення, а також попередньо підготованих мінеральних поверхонь
(бетон, цегла, цементні, цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки). Придатна
для відновлення старих поверхонь акрилових штукатурок та фарб з високою несучою здатністю.

Властивості:
• атмосферостійка;
• висока покривна здатність;
• зносостійка;
• легко наноситься.
прибл. 0,15–0,25 кг/м2

Витрати

Розхід продукту залежить від основи та
способу нанесення.

13 кг

Пакування

Müller InnenFarbe
Матова водно-дисперсійна фарба для професійного фарбування поверхонь стін
та стелі всередині приміщень.
Призначена для використання на попередньо підготованих різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсових, цементних та цементно-вапняних штукатурках та
шпаклівках, бетонних стінах, а також ДСП, ДВП, гіпсокартонних плитах та ін.
Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками.

Властивості:
• білосніжна;
• висока покривна здатність;
• стійкість до вологого стирання;
• висока адгезія до основи;
• легко наноситься.
прибл. 0,125 кг/м2

Витрати

Розхід продукту залежить від основи та
способу нанесення.

13 кг

Пакування
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Матеріали для облицювання
В

УК

РАЇНІ

Müller Opti Kleber
Клейова суміш, призначена для облицювання всередині та зовні приміщень цегляних, бетонних та поштукатурених поверхонь на цементній чи цементно-вапняній
основі всіма видами стінових та підлогових керамічних плиток та іншими облицювальними матеріалами із водопоглинанням понад 2%.

Властивості:
• висока фіксуюча здатність;
• морозостійка;
• водостійка;
• висока адгезія до основи;
• екологічно безпечна;
• пластична та легка у застосуванні;
+5 С
min.

+30 С
max.

• для плиток розміром до 60×60 см.
5,25-6,0 L

2

min

Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару

прибл. 1,35 кг/м2

Пакування

25 кг

max.
60×60 cm

Müller Flex Kleber
Клейова суміш, призначена для облицювання всередині та зовні приміщень цегляних, бетонних та поштукатурених поверхонь на цементній чи цементно-вапняній
основі всіма видами натуральних та штучних матеріалів на мінеральній основі (декоративний камінь, граніт, скло, бетонна плитка і т.д.).
Продукт особливо рекомендований для облицювання сходинок та сходових маршів, а також поверхні підлог, що перебуває під нахилом.

Властивості:
• для підлог із підігрівом;
• стійкість до деформацій (в тому числі температурних);
• гідроізоляційна;
• морозостійка;
• водостійка;
+5 С
min.

+30 С
max.

• висока адгезія до основи;
4,5-5,0 L

• екологічно безпечна;
• високоеластична та легка у застосуванні;

2

min

max.
60×60 cm

• для плиток розміром до 60×60 см.
Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару

прибл. 1,45 кг/м2

Пакування

25 кг
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Сухі будівельні суміші
І

В У К Р АЇН

Müller Nivellier G masse
Самовирівнювальна суміш, призначена для виливання на всі види мінеральних
поверхонь перед фінішним облицюванням керамічними плитками, а також лінолеумом, паркетом і т.д.

Властивості:
• для використання всередині будівель;
• швидкотверднуча (придатна до технологічного пересування через 8 годин);
• висока адгезія до основи;
• тепло- та звукоізоляційна;
• для підлог із підігрівом;
• товщина шару від 5 до 60 мм;
• безусадкова та тріщиностійка;
• для ручного та машинного виливання.
+5 С
min.

3

min

+30 С
max.

6,0 L

5-60
mm

Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару

прибл. 1,6 кг/м2

Пакування

25 кг

Müller Universal
Цементно-вапняна штукатурна суміш, призначена для підготовки та вирівнювання стін із цегли, бетону та інших мінеральних поверхонь всередині та зовні
приміщень.

Властивості:
• морозостійка;
• висока адгезія до основи;
• екологічно безпечна;
• пластична та легка у застосуванні;		

+5 С
min.

2

min

+30 С
max.

Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару

прибл. 1,55 кг/м2

Пакування

25 кг

4,5-5,0 L

5-30
mm
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