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Властивості:

•  готова до використання

•  глибокопроникна

•  зміцнює поверхню

•  покращує адгезію покриття до основи

•  зменшує водопоглинання

•  паропроникна

•  стійка до дії лугів

•  екологічна

Опис:

Водорозчинна прозора ґрунтовка глибокого про-
никнення для зміцнення та фіксації старих та но-
вих основ,  а  також вирівнювання  їх  поглинаючої 
здатності, для внутрішнього та зовнішнього засто-
сування, як проміжний шар на поверхні волокни-
стого  цементу,  гіпсокартону,  різних  видів штука-
турки, стяжки, бетону.

Ґрунтовку необхідно використовувати перед вирів-
нюванням поверхні штукатуркою, шпаклюванням 
та облаштуванням підлог, облицюванням плиткою, 
при облаштування систем скріпленої теплоізоляції.

Ґрунтовка  не  призначена  для  нанесення  перед 
фінішним  покриттям  всередині  приміщень  (водо- 
емульсійні фарби, декоративна штукатурка, тощо).

Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт 
в  системах Müller Therm Standart, Müller Therm 
Expert, Müller Therm Premium. 

Склад:

Висококонцентрована дисперсія синтетичних смол.

Пакування:

Пластикова каністра по 10 л.

Витрати прибл. 0,15 л/м2

Час висихання прибл. 4 години

Густина прибл. 1,04 г/см3

Коефіцієнт опору дифузії водяної пари μ прибл. 100

Температура поверхні для нанесення від +5°С до +30°С

Технічні характеристики:

Müller Grund (Мюллер Ґрунд)

Grund
Водорозчинна глибокопроникна ґрунтовка  

для внутрішніх та зовнішніх робіт

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до наванта-
ження.  Забруднення  і  речовини,  що  знижують  адгезію,  наприклад: 
опалубні оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а 
також пофарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчи-
ну Müller K+A masse. 

Виконання робіт:

Müller Grund необхідно наносити валиком, макловицею або пензликом 
до припинення вбирання поверхнею. Залежно від поглинаючої здатно-
сті основи, ґрунтовку необхідно наносити в один або два шари. Перед 
вкладанням нівелюючих мас основу необхідно проґрунтувати двічі з ін-
тервалом в 2 години. 

Час висихання ґрунтовки залежить від температури та відносної воло-
гості повітря та становить приблизно 4 години. 

Перед подальшим виконанням робіт, необхідно пересвідчитися, що по-
верня є повністю сухою та не клейкою. 

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення і висихання продукту температура навколишнього се-
редовища та основи повинна бути не нижчою +5°С та не вищою +30°С, 
відносна вологість повітря — не більше 80%. 

При  несприятливих  умовах  використовуйте  відповідні  засоби  захисту 
(захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних роботах) під час нане-
сення та висихання покриття.

Не рекомендується виконання робіт при температурі більше +30°С, осо-
бливо з південної сторони фасаду під прямими сонячними променями, 
при сильному вітрі (в таких умовах слід використовувати захисну сітку).

Дотримуватися  рекомендацій,  які  надає  «Посібник  з  проектування  та 
влаштування  теплоізоляційних  систем  Müller Therm Standart, Müller 
Therm Expert, Müller Therm Premium». Виробник не несе відповідально-
сті за неправильне використання продукту, а також його застосування в 
інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.



Ґрунтовки

Станом на 11.08.2020 р. 2/2

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід по-
дбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. 
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрун-
ти. При попаданні всередину організму відразу звернутися 
до  лікаря.  Не  вдихати  туман  при  розпиленні.  При шліфу-
ванні  не  вдихати  пил.  Уникати  потрапляння  у  водойми  чи 
каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а  також 
інші  методи  видалення,  призводять  до  виникнення  шкід-
ливого пилу  та шкідливих випарів  (роботи слід проводити 
лише  на  добре  провітрюваних  об’єктах,  використовувати 
відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при темпе-
ратурі від +5°С до +35°С. Термін придатності становить 9 мі-
сяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не 
допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Невикористані залишки висушити та утилізувати, як сухі бу-
дівельні відходи. Пусту тару утилізують, як побутове сміття, 
відповідно до чинного законодавства.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

51285 Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Со-
колово, вул. Центральна, 63.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

Grund
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Властивості:

•  полегшує подальше нанесення декоративних 
матеріалів (штукатурок)

•  збільшує адгезію

•  вирівнює поглинаючу здатність основи

•  висока покривна здатність

Опис:

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

Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт 
в  системах Müller Therm Standart, Müller Therm 
Expert, Müller Therm Premium. 

Колір:

Білий.

Густина:

Приблизно 1,4 г/см3.

Витрати:

Приблизно 0,3–0,6 кг/м2.
Розхід продукту залежить від основи та способу нане-
сення. 

Ступінь блиску:

Матовий.

Склад:

Наповнювачі, водна дисперсія акрилового копо-
лімеру, добавки.

Пакування:

Пластикове відро 14 кг та 25 кг.

Müller Putzgrund (Мюллер Путцґрунд)

Putzgrund
Ґрунтувальна фарба  

для внутрішніх та зовнішніх робіт

Висихання:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня ви-
сихає через 1 годину (на відлип). Час повного висихання продукту ста-
новить 24 години.

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантажен-
ня. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні 
оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а також по-
фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчину 
Müller K+A masse.

Основам, які мають глянцеву поверхню необхідно придати шорсткість.

Виконання робіт:

Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати.

Müller Putzgrund наноситься за допомогою валика середньої висоти 
ворсу та середньої густини або м’якою широкою макловицею зі змі-
шаним ворсом.

Наносити рівномірним шаром до повного перекриття основи, методом 
від «кута» до «кута».

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах (темпера-
тура повітря від +10°С до +25°С, 65% вологість повітря).

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення і висихання продукту температура навколишнього 
середовища  та  основи  повинна  бути  не  нижчою +5°С  та  не  вищою 
+30°С, відносна вологість повітря — не більше 80%. 

При несприятливих умовах використовуйте відповідні засоби захисту 
(захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних роботах) під час на-
несення та висихання покриття.

Не  рекомендується  виконання  робіт  при  температурі  більше  +30°С, 
особливо з південної сторони фасаду під прямими сонячними проме-
нями, при сильному вітрі (в таких умовах слід використовувати захисну 
сітку).

Дотримуватися  рекомендацій,  які  надає  «Посібник  з  проектування  та 
влаштування  теплоізоляційних  систем  Müller Therm Standart, Müller 
Therm Expert, Müller Therm Premium». Виробник не несе відповідально-
сті за неправильне використання продукту, а також його застосування в 
інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.
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Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід по-
дбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. 
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрун-
ти. При попаданні всередину організму відразу звернутися 
до  лікаря.  Не  вдихати  туман  при  розпиленні.  При шліфу-
ванні  не  вдихати  пил.  Уникати  потрапляння  у  водойми  чи 
каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а  також 
інші  методи  видалення,  призводять  до  виникнення  шкід-
ливого пилу  та шкідливих випарів  (роботи слід проводити 
лише  на  добре  провітрюваних  об’єктах,  використовувати 
відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при темпе-
ратурі від +5°С до +35°С. Термін придатності становить 18 мі-
сяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не 
допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих  норм.  Утилізувати  тільки  порожню  упаковку. 
Порожню тару слід  зберігати в  спеціалізованих місцях для 
відходів.

Рідкі  матеріали  здавати  на  утилізацію  як  відходи  фарб  на 
водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
79069 Львів, вул. Шевченка, 317

Код В: 
61052 Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

Putzgrund



Müller K mörtel

Müller Opti Kleber

Müller K+A masse

Müller Flex Kleber

Müller Universal

Müller Nivellier G masse

Сухі будівельні суміші

В

 УКРАЇНІ



Матеріали для систем теплоізоляції
Артикул: 40100

+5 С
min.

+30 С
max. 4,5-4,75 L

2 
min

Станом на 20.02.2020 р. 1/2

Властивості:

•  ідеальна в системах теплоізоляції

•  надійна в експлуатації

•  негорюча 

•  висока адгезія

•  екологічно безпечна

•  пластична та легка у застосуванні

Опис:

Суха мінеральна суміш для приготування розчину, 
призначеного для приклеювання пінополістироль-
них та мінераловатних плит в теплоізоляційних сис- 
темах  Müller Therm Standart, Müller Therm Expert, 
Müller Therm Premium. 

Не застосовується для шпаклювання або улашту-
вання гідрозахисного армуючого шару. Для вико-
ристання зовні будівель та споруд.

Склад:

Мінеральні в’яжучі, мінеральні наповнювачі, полі-
мерні хімічні добавки.

Пакування:

Мішок 25 кг (±2%), 48 мішків на піддоні, що дорів-
нює 1200 кг.

Підготовка основи:

При  підготовці  основи  потрібно  дотримуватися 
вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. 

Поверхня  основи  повинна  бути  чистою,  сухою, 
здатною до навантаження. Забруднення  і  речо-
вини, що знижують адгезію, наприклад: опалуб-
ні оливи, залишки будівельних розчинів та інших 
матеріалів,  а  також  пофарбовані  покриття,  що 
відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні  нерівності  поверхні  необхідно  вирівня-
ти за допомогою розчину Müller K+A masse, при 
цьому  товщина  вирівнюючого шару  не  повинна 
перевищувати 10 мм. 

Сильно  поглинаючі  поверхні,  а  також  поверхні, 
які забруднені пилом необхідно ретельно очисти-
ти та поґрунтувати Müller Grund або STOMIX NL. 

Основам, які мають глянцеву поверхню необхідно 
придати шорсткість та нанести ґрунтовку Müller 
Putzgrund, STOMIX HC-4 або Malfa Putzgrund.

Термін придатності, не менше 120 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Усадка, не менше 1,5 мм/м

Адгезія з бетонною основою, не менше:

- у повітряно-сухих умовах 0,5 МПа 

- після 50 циклів  
заморожування/відтавання

0,5 МПа

Адгезія  через 7 діб до МВ та ППС плит
когезійний розрив по 
утеплювачу

Температура експлуатації від -50ºС до +70ºС

Товщина шару до 10 мм

Температура використання готового розчину від +5 до +30ºС

Витрати сухої суміші  
для пінополістирольних плит

прибл. 4–5 кг/м²

Витрати сухої суміші для мінераловатних плит прибл. 5–6 кг/м²

Технічні характеристики:

Müller K mörtel (Мюллер К мьортель)

K mörtel
Мінеральна суміш для приклеювання 

пінополістирольних та мінераловатових плит

Приготування розчину:

Вміст упаковки Müller K mörtel  (25 кг) необхідно обережно висипати у 
ємність із 4,5-4,75 літрами чистої  води кімнатної температури і повільно 
перемішати мішалкою з малими обертами до отримання розчину одно-
рідної консистенції. Залишити розчин приблизно на 10 хвилин  і знову 
перемішати. 

У разі необхідності можливе коригування розчину незначною кількістю 
води. Залежно від атмосферних умов час використання розчину стано-
вить близько 2 годин від початку змішування з водою.

Розчин, який почав тверднути та втрачати рухомість заборонено розво-
дити  водою та повторно перемішувати з метою подальшого його вико-
ристання.

Виконання робіт:

Приготовлений розчин нанести по периметру зворотної сторони тепло-
ізоляційної плити у вигляді смуг шириною приблизно 50 мм. Вертикаль-
но, по центру плити, мазками нанести розчин у вигляді 3-х маяків роз-
міром з долоню. 

Розчин необхідно наносити так, щоб після притискання плити до осно-
ви, контактна площа приклеювання становила не менше, ніж 40%. При 
цьому максимально допустимий шар клейового розчину після фіксації 
утеплювача не повинен перевищувати 10 мм. Плити необхідно приклею-
вати щільно одна до одної в одній площині, не допускаючи утворення 
хрестоподібних швів. Не допускати утворення швів між плитами утеплю-
вача. Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином кате-
горично заборонено. 

Залишки розчину необхідно видалити до його затвердіння. Механічне 
кріплення теплоізоляційних плит за допомогою спеціальних дюбельних 
цвяхів  потрібно  розпочинати  через  1–3  дні  після  приклеювання  уте-
плювача (залежно від вологості та температури навколишнього сере-
довища).
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Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Витрати:

Приклеювання теплоізоляційних плит:   4,0–6,0 кг/м2.

Розхід продукту залежить від нерівності основи та навиків виконавця. 

Спеціальні вказівки:

Під час приготування, нанесення і висихання розчину темпе-
ратура навколишнього середовища та основи повинна бути 
не нижчою + 5°С та не вищою +30°С, відносна вологість по-
вітря — не більше 80%. 

Не виконувати роботи під прямою дією сонячних променів, 
сильному вітрі та під час опадів. 

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проекту-
вання та влаштування теплоізоляційних систем Müller Therm 
Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium». У ви-
падку використання розчину в  інших умовах або для  інших 
цілей — необхідно  самостійно  провести  випробування  або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також 
його  застосування  в  інших  цілях  і  умовах,  непередбачених 
технічним описом.

Примітка:

Суміш Müller K mörtel містить цемент, який викликає лужну ре-
акцію після змішування з водою, тому при роботі з розчином 
необхідно  захищати  очі,  дихальні  шляхи  та  відкриті  ділянки 
шкіри засобами індивідуального захисту. У випадку попадан-
ня сухої суміші або розчину в очі необхідно негайно їх промити 
чистою, проточною водою та відразу звернутися до лікаря.

Зберігання:

В сухому приміщенні на піддонах. Не допускати потраплян-
ня вологи. Термін зберігання в оригінальній непошкодженій 
упаковці — 12 місяців.

Утилізація:

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затвер-
ділі залишки розчину можна утилізувати як будівельне сміття.

Повна інформація щодо продукту наведена в технічній доку-
ментації.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Виготовлено в Україні на замовлення ТОВ «Одат Україна»

Продукт виготовляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
126:2011, до групи Ц.1.ЗК5 «Складова теплоізоляційних ком-
бінованих багатошарових систем з використанням штукату-
рок». 

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколово, 
вул. Центральна, 63.

Код В: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  провулок  Ін-
дустріальний, 1.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

K mörtel



Матеріали для систем теплоізоляції
Артикул: 40200

+5 С
min.

+30 С
max. 4,75-5,25 L

2 
min

Станом на 20.02.2020 р. 1/2

Властивості:

•  ідеальна в теплоізоляційних системах

•  довговічна в експлуатації

•  посилена армуючим волокном

•  негорюча

•  універсальна

•  екологічно безпечна

•  пластична та легка у застосуванні

Опис:

Покращена  волокнами  суха  мінеральна  суміш, 
призначена для приклеювання ізоляційних матері-
алів і влаштування армованого лугостійкою скло-
сіткою гідрозахисного шпаклювального покриття в 
теплоізоляційних системах  Müller Therm Standart, 
Müller Therm Expert, Müller Therm Premium.

Склад:

Мінеральні  в’яжучі,  мінеральні  наповнювачі,  ар-
муючі волокна, полімерні хімічні добавки.

Пакування:

Мішок 25 кг (±2%), 48 мішків на піддоні, що дорів-
нює 1200 кг.

Підготовка основи:

При  підготовці  основи  потрібно  дотримуватися 
вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. 

Поверхня  основи  повинна  бути  чистою,  сухою, 
здатною до навантаження. Забруднення  і  речо-
вини, що знижують адгезію, наприклад: опалуб-
ні оливи, залишки будівельних розчинів та інших 
матеріалів,  а  також  пофарбовані  покриття,  що 
відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні  нерівності  поверхні  необхідно  вирівня-
ти за допомогою розчину Müller K+A masse, при 
цьому  товщина  вирівнюючого шару  не  повинна 
перевищувати 10 мм. 

Сильно  поглинаючі  поверхні,  а  також  поверхні, 
які забруднені пилом необхідно ретельно очисти-
ти та поґрунтувати Müller Grund або STOMIX NL. 

Основам, які мають глянцеву поверхню необхідно 
придати шорсткість та нанести ґрунтовку Müller 
Putzgrund, STOMIX HC-4 або Malfa Putzgrund.

Термін придатності, не менше 120 хв

Час коригування, не менше 10 хв

Усадка, не менше 1,5 мм/м

Адгезія з бетонною основою, не менше:

- у повітряно-сухих умовах 0,5 МПа (для ЗК5)

- по пінополістиролу 0,08 МПа (для ГІ3)

- по мінеральній ваті 0,015 МПа (для ГІ3)

- у воді

- по пінополістиролу 0,08 МПа (для ГІ3)

- по мінеральній ваті 0,015 МПа (для ГІ3)

- після 50 циклів  
заморожування/відтавання

0,5 МПа (для ЗК5)

Втрата міцності після 50 циклів 
заморожування/відтавання, не більше 25%

Паропроникність, не менше: 

- по пінополістиролу 0,04 мг/м·год·Па (для ГІ3)

- по мінеральній ваті 0,1 мг/м·год·Па (для ГІ3)

Температура експлуатації від -50ºС до +70ºС

Товщина шару до 10 мм

Температура використання готового розчину від +5 до +30ºС

Витрати сухої суміші  
для пінополістирольних плит

прибл. 4–5 кг/м²

Витрати сухої суміші для мінераловатних плит прибл. 5–6 кг/м²

Технічні характеристики:

Müller K+A masse (Мюллер К+A массе)

K+A masse
Мінеральна суміш для приклеювання 

ізоляційних матеріалів та влаштування  
гідрозахисного шпаклювального покриття

Приготування розчину:

Вміст упаковки Müller K+A masse (25 кг) необхідно обережно висипати 
у ємність із 4,75-5,25 літрами чистої  води кімнатної температури і по-
вільно перемішати мішалкою з малими обертами до отримання розчи-
ну однорідної консистенції. Залишити розчин приблизно на 10 хвилин 
і знову перемішати. 

У разі необхідності можливе коригування розчину незначною кількістю 
води. Залежно від атмосферних умов час використання розчину ста-
новить близько 2 годин від початку змішування з водою.

Розчин, який почав тверднути та втрачати рухомість заборонено роз-
водити   водою та повторно перемішувати з метою подальшого його 
використання.

Виконання робіт:

Приклеювання теплоізоляційних матеріалів:

Приготовлений розчин нанести по периметру  зворотної  сторони  те-
плоізоляційної плити у вигляді смуг шириною приблизно 50 мм. Верти-
кально, по центру плити, мазками нанести розчин у вигляді 3-х маяків 
розміром з долоню. 

Розчин необхідно наносити так, щоб після притискання плити до осно-
ви, контактна площа приклеювання становила не менше, ніж 40%. При 
цьому максимально допустимий шар клейового розчину після фіксації 
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утеплювача не повинен перевищувати 10 мм. Плити необ-
хідно приклеювати щільно одна до одної в одній площині, не 
допускаючи  утворення  хрестоподібних швів.  Не  допускати 
утворення швів між плитами утеплювача. 

Залишки розчину необхідно видалити до його затвердіння. 
Механічне  кріплення  теплоізоляційних  плит  за  допомогою 
спеціальних дюбельних цвяхів  потрібно розпочинати  через 
1–3 дні після приклеювання утеплювача (залежно від воло-
гості та температури навколишнього середовища).

Влаштування гідроізоляційного армованого шару:

Улаштування гідроізоляційного армованого шару починають 
після твердіння клеючо-армуючого розчинів. Плити утеплю-
вача повинні бути надійно зафіксовані спеціальними дюбель-
ними цвяхами. Поверхня теплоізоляційних плит повинна бути 
рівною, без відхилень по площині між плитами утеплювача. 
При  необхідності  додаткового  вирівнювання  поверхні  плит 
утеплювача можна застосовувати крупнозернистий нажда-
чний папір. Якщо шви між теплоізоляційними плитами мають 
ширину більш ніж 2 мм, їх необхідно закрити відповідними по 
розміру смугами, вирізаними з аналогічних за характеристи-
ками плит. 

Розчин Müller K+A masse наносять на поверхню закріплених 
теплоізоляційних плит шаром  приблизно 2 мм (для зручності 
нанесення  першого шару розчину можна  використовувати 
зубчастий шпатель з розміром зуба 6×6 або 8×8 мм), потім 
на нього укладають полотна армуючої лугостійкої склосітки з 
нахлистом не менш, ніж 100 мм, розгладжують її та наносять 
ще один шар розчину таким чином, щоб сітка перестала бути 
помітною. Загальна товщина гідроізоляційного армованного 
шару повинна становити 4–5 мм.

Ремонт фасадів:

Розчин Müller K+A masse можна застосовувати як фасадну 
шпаклівку для ремонту або вирівнювання фасадних повер-
хонь  перед  нанесенням  структурних штукатурок.  Товщина 
розчину за один шар не повинна перевищувати 10 мм. 

Основами для ремонту  та  вирівнювання   можуть бути  сухі 
мінеральні поверхні, здатні до навантаження, а також міцні 
матові  лугостійкі  пофарбовані  покриття або штукатурки на 
основі синтетичних смол, що не збільшуються в об’ємі. Пе-
ред нанесенням розчину Müller K+A masse поверхню необ-
хідно підготувати з дотриманням вищезазначенних вказівок.

Основами не можуть бути старі пофарбовані покриття, що 
відшаровуються  чи  лущаться;  покриття  з  ознаками  здуття 
чи  набрякання;  пофарбовані  глянцеві  покриття  з  високим 
вмістом в’яжучих речовин,  а  також еластичні  пофарбовані  
покриття, виконані фарбою з властивостями перекривати  і 
заповнювати тріщини. 

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Витрати:

Приклеювання теплоізоляційних плит:   4,0–5,0 кг/м2

Влаштування гідрозахисного армуючого шару: 

 - по пінополістиролу:     прибл. 5,0 кг/м2

 - по мінеральній ваті:     прибл. 6,0 кг/м2

Ремонт фасадів:   витрати залежать від структури  
      та стану основи. 
Розхід продукту залежить від нерівності основи та навиків виконавця. 
Точні витрати визначаються шляхом тестового нанесення розчину.

Спеціальні вказівки:

Під час приготування, нанесення і висихання розчину темпе-
ратура навколишнього середовища та основи повинна бути 
не нижчою + 5°С та не вищою +30°С, відносна вологість по-
вітря — не більше 80%. 

Не виконувати роботи під прямою дією сонячних променів, 
сильному вітрі та під час опадів. 

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проекту-
вання та влаштування теплоізоляційних систем Müller Therm 
Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium». У ви-
падку використання розчину в  інших умовах або для  інших 
цілей — необхідно  самостійно  провести  випробування  або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також 
його  застосування  в  інших  цілях  і  умовах,  непередбачених 
технічним описом.

Примітка:

Суміш Müller K+A masse містить цемент та вапно, які викли-
кають  лужну  реакцію  після  змішування  з  водою,  тому  при 
роботі з розчином необхідно захищати очі, дихальні шляхи 
та відкриті ділянки шкіри засобами індивідуального захисту. 
У випадку попадання сухої суміші або розчину в очі необхід-
но негайно їх промити чистою, проточною водою та відразу 
звернутися до лікаря.

Зберігання:

В сухому приміщенні на піддонах. Не допускати потраплян-
ня вологи. Термін зберігання в оригінальній непошкодженій 
упаковці — 12 місяців.

Утилізація:

На  вторинну  переробку  здавати  лише  порожню  тару.  За-
тверділі  залишки розчину можна утилізувати як будівельне 
сміття.

Повна інформація щодо продукту наведена в технічній доку-
ментації.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Виготовлено в Україні на замовлення ТОВ «Одат Україна»

Продукт виготовляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
126:2011, до групи  ЦВ.1.ГІ3 та ЦВ.1.ЗК5 «Складова теплоі-
золяційних комбінованих багатошарових систем з викорис-
танням штукатурок». 

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколово, 
вул. Центральна, 63.

Код В: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  провулок  Ін-
дустріальний, 1.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

K+A masse
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Властивості:

•  для внутрішніх  та зовнішніх робіт 

•  морозостійка

•  висока адгезія до основи

•  екологічно безпечна

•  пластична  та легка у застосуванні

Опис:

Цементно-вапняна  штукатурна  суміш Müller Uni-
versal призначена для підготовки та вирівнювання 
стін із цегли, бетону та інших мінеральних повер-
хонь всередині та зовні приміщень.

Склад:

Портландцемент, вапно, мінеральні наповнювачі, 
функціональні добавки.

Пакування:

Мішок 25 кг (±2%), 48 мішків на піддоні, що дорів-
нює 1200 кг.

Підготовка основи:

При  підготовці  основи  потрібно  дотримуватися 
вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. 

Поверхня  основи  повинна  бути  чистою,  сухою, 
здатною до навантаження. Забруднення  і  речо-
вини, що знижують адгезію, наприклад: опалуб-
ні оливи, залишки будівельних розчинів та інших 
матеріалів,  а  також  пофарбовані  покриття,  що 
відшаровуються, потрібно видалити. 

Сильно  поглинаючі  поверхні,  а  також  поверхні, 
які забруднені пилом необхідно ретельно очисти-
ти та поґрунтувати Müller Grund або STOMIX NL. 

Основам, які мають глянцеву поверхню необхідно 
придати шорсткість та нанести ґрунтовку Müller 
Putzgrund, STOMIX HC-4 або Malfa Putzgrund.

Термін придатності, не менше 180 хв

Товщина шару 5–30 мм

Колір сірий

Крупність заповнювача, не більше 0,63 мм

Міцність зчеплення з основою після витримування 
в повітряно-сухих умовах, не менше

0,5 МПа

Границя міцності на стиск через 28 діб, не менше 10 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині  
через 28 діб, не менше

2 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Час затвердіння розчину 24 год

Температура експлуатації від -30 до +85ºС

Температура використання готового розчину від +5 до +30ºС

Витрати сухої суміші
15,5 кг/м2

при товщині шару 10 мм

Змішування з водою
4,5–5,0 л  
на 25 кг сухої суміші

Технічні характеристики:

Müller Universal (Мюллер Універсал)

Universal
Цементно-вапняна штукатурна суміш

Приготування розчину:

Вміст упаковки Müller Universal (25 кг) необхідно обережно висипати у 
ємність  із 4,5–5 літрами чистої   води кімнатної температури  і повільно 
перемішати мішалкою з малими обертами до отримання розчину одно-
рідної консистенції. Залишити розчин приблизно на 5 хвилин і знову пе-
ремішати. 

У разі необхідності можливе коригування розчину незначною кількістю 
води. Залежно від атмосферних умов час використання розчину стано-
вить близько 3 годин від початку змішування з водою.

Розчин, який почав тверднути та втрачати рухомість заборонено розво-
дити водою та повторно перемішувати з метою подальшого його вико-
ристання.

Виконання робіт:

Готову розчинову суміш наносять на поверхню шляхом накидування 
за допомогою кельми або ковша. Через кілька хвилин поверхню вирів-
нюють за допомогою правила. Після цього через 1,5–2 години поверх-
ню вигладжують за допомогою штукатурної терки. Приблизно через 
10  хвилин  необхідно  додатково  загладити  поверхню  за  допомогою 
поролонової терки. Під час роботи не можна допускати пересихання 
поверхні.

Штукатурку можна наносити в один або два шари (загальна товщина 
шарів повинна становити до 30 мм).

Час затвердіння суміші залежить від типу поверхні, температури нав- 
колишнього середовища та відносної вологості повітря та становить 
приблизно 24 години. 
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Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Витрати:

Розхід сухої суміші на 1 мм товщини шару:  1,55 кг/м2.

Розхід продукту залежить від нерівності основи та навиків виконавця. 

Спеціальні вказівки:

Під час приготування, нанесення і висихання розчину темпе-
ратура навколишнього середовища та основи повинна бути 
не нижчою +5°С та не вищою +30°С, відносна вологість пові-
тря — не більше 80%. Найбільш ефективний результат дося-
гається при температурі +20°С та відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть зміню-
ватися.

Не  виконувати  роботи  під  прямою дією  сонячних  променів, 
сильному вітрі та під час опадів, для цього використовувати  
спеціальну захисну сітку на риштуваннях. Під час роботи не 
використовувати інструменти, що піддаються корозії.

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проекту-
вання та влаштування теплоізоляційних систем Müller Therm 
Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium». У ви-
падку  використання  розчину  в  інших  умовах  або  для  інших 
цілей  —  необхідно  самостійно  провести  випробування  або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також 
його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених тех-
нічним описом.

Примітка:

Суміш Müller Universal містить цемент, який викликає лужну 
реакцію після змішування з водою, тому при роботі з розчи-
ном необхідно захищати очі, дихальні шляхи та відкриті ділянки 
шкіри засобами індивідуального захисту. У випадку попадання 
сухої суміші або розчину в очі необхідно негайно  їх промити 
чистою, проточною водою та відразу звернутися до лікаря.

Зберігання:

В сухому приміщенні на піддонах. Не допускати потраплян-
ня вологи. Термін зберігання в оригінальній непошкодженій 
упаковці — 12 місяців.

Утилізація:

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затвер-
ділі залишки розчину можна утилізувати як будівельне сміття.

Повна інформація щодо продукту наведена в технічній доку-
ментації.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Виготовлено в Україні на замовлення ТОВ «Одат Україна»

Продукт виготовляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
126:2011,  до  групи  ЦВ.1.ШТ2  «Складова  теплоізоляційних 
комбінованих багатошарових систем з використанням шту-
катурок». 

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколово, 
вул. Центральна, 63.

Код В: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  провулок  Ін-
дустріальний, 1.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

Universal



Матеріали для облицювання
Артикул: 40900

+5 С
min.

+30 С
max. 5,25-6,0 L

2 
min

max. 
60×60 cm

Станом на 01.12.2020 р. 1/2

Властивості:

•  для горизонтальних  та вертикальних поверхонь  
всередині та зовні приміщень 

•  висока фіксуюча здатність

•  морозостійка

•  водостійка

•  висока адгезія до основи

•  екологічно безпечна

•  пластична  та легка у застосуванні

•  для плиток  розміром до 60×60 см

Опис:

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

Облицювальні роботи всередині приміщень мож-
на  здійснювати  матеріалами  із  водопоглинанням 
менше 1%, в тому числі великоформатними та ке-
рамогранітними.

Склад:

Цемент, мінеральні наповнювачі, полімерні добавки.

Пакування:

Мішок 25 кг (±2%), 48 мішків на піддоні, що дорів-
нює 1200 кг.

Підготовка основи:

При  підготовці  основи  потрібно  дотримуватися 
вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. 

Поверхня  основи  повинна  бути  чистою,  сухою, 
здатною до навантаження. Забруднення  і  речо-
вини, що знижують адгезію, наприклад: опалуб-
ні оливи, залишки будівельних розчинів та інших 
матеріалів,  а  також  пофарбовані  покриття,  що 
відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні нерівності та дефекти поверхні необхід-
но вирівняти ремонтною сумішшю. Нерівності до 
30 мм вирівняти за допомогою штукатурної суміші.

Сильно поглинаючі поверхні, а також поверхні, які 
забруднені пилом необхідно ретельно очистити та 
поґрунтувати Müller Grund або STOMIX NL.

Термін придатності, не менше 180 хв

Відкритий час, не менше 25 хв

Час коригування, не менше 20 хв

Товщина шару 2–10 мм

Колір сірий

Крупність заповнювача, не більше 0,63 мм

Міцність зчеплення з основою після витримування 
в повітряно-сухих умовах, не менше

1,2 МПа

Морозостійкість, не менше 50 циклів

Час затвердіння розчину 24 год

Температура експлуатації від -35 до +85ºС

Температура використання готового розчину від +5 до +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару 1,35 кг/м2

Змішування з водою
5,25–6,0 л  
на 25 кг сухої суміші

Технічні характеристики:

Müller Opti Kleber (Мюллер Опті Клебер)

Opti Kleber
Клейова суміш для облицювання  

керамічними та керамогранітними плитками

Роботи по підготовці поверхні необхідно завершити не менше, ніж за 
24 години до початку облицювальних робіт. 

Приготування розчину:

Вміст упаковки Müller Opti Kleber (25 кг) необхідно обережно висипати 
у ємність із 5,25–6 літрами чистої води кімнатної температури і повіль-
но перемішати мішалкою з малими обертами до отримання розчину 
однорідної консистенції. Залишити розчин приблизно на 5 хвилин і зно-
ву перемішати. 

У разі необхідності можливе коригування розчину незначною кількістю 
води. Залежно від атмосферних умов час використання розчину ста-
новить близько 3 годин від початку змішування з водою.

Розчин, який почав тверднути та втрачати рухомість заборонено роз-
водити  водою  та  повторно  перемішувати  з метою  подальшого  його 
використання.

Виконання робіт:

Клейова суміш наноситься тонким шаром на підготовлену поверхню за 
допомогою металевого шпателя або терки та розкладжується за допо-
могою зубчастого шпателя. За один прийом наноситься така кількість 
розчину,  яку  можна  використовувати  протягом  20-25  хвилин.  Попе-
редньо плитку змочувати не потрібно.

Після нанесення клею, плитку необхідно прикласти та притиснути до по-
верхні. Розташування плитки можна коригувати протягом приблизно 20 
хвилин після її приклеювання. Максимальна товщина розчинової суміші 
під плиткою не повинна перевищувати 10 мм. 

Для зручності ширину шва між плитками рекомендують виставляти за 
допомогою розшивочних хрестиків. Залишки клейової суміші необхідно 
акуратно видалити до її остаточного затвердіння за допомогою вологої 
губки. 

Затирання швів  необхідно  починати  не  раніше,  ніж  через  24  години 
після вкладання плитки.



Матеріали для облицювання

Станом на 01.12.2020 р. 2/2

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Витрати:

Середній розхід клейової суміші становить від 2 кг/м2, залеж-
но від товщини нанесеного шару та стану поверхні. 

Розмір 
плитки, см

Розмір 
зуба 

шпателя, 
мм

Ширина 
розшивоч-
ного шва, 

мм

Товщина 
клейового 
шару після 
приклею-

вання  
плитки, мм

Середній 
розхід 
клею, 
кг/м2

5×5 3 1,5 2 1,8

10×10 4 2,0 3 2,0

15×15 6 2,5 4–5 2,5

15×20 6 3,0 4–5 3,2

20×25 8 3,0 6–7 3,5

20×30 10 4,0 7–9 3,7

25×30 10 4,0 8–9 3,9

30×30 10 5,0 8–9 4,3

40×40 12 5,0 8–9 4,4

60×60 >12 6,0 9–10 4,7

Спеціальні вказівки:

Під час роботи у вітряну погоду час укладання плитки скоро-
чується. При роботі з плиткою, що має дефекти (невелика ви-
пуклість або ввігнутість), розчинову суміш необхідно наносити 
також рівномірним шаром на поверхню плитки, повністю по-
криваючи клеєм її основу.

Під час приготування, нанесення і висихання розчину темпе-
ратура навколишнього середовища та основи повинна бути 
не нижчою +5°С та не вищою +30°С, відносна вологість пові-
тря — не більше 80%. Найбільш ефективний результат дося-
гається при температурі +20°С та відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть зміню-
ватися.

У випадку використання розчину в інших умовах або для інших 
цілей  —  необхідно  самостійно  провести  випробування  або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також 
його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених тех-
нічним описом.

Примітка:

Суміш Müller Opti Kleber містить цемент, який викликає лужну 
реакцію після змішування з водою, тому при роботі з розчи-
ном необхідно захищати очі, дихальні шляхи та відкриті ділянки 
шкіри засобами індивідуального захисту. У випадку попадання 
сухої суміші або розчину в очі необхідно негайно  їх промити 
чистою, проточною водою та відразу звернутися до лікаря.

Зберігання:

В сухому приміщенні на піддонах. Не допускати потраплян-
ня вологи. Термін зберігання в оригінальній непошкодженій 
упаковці — 12 місяців.

Утилізація:

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затвер-
ділі залишки розчину можна утилізувати як будівельне сміття.

Повна інформація щодо продукту наведена в технічній доку-
ментації.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Виготовлено в Україні на замовлення ТОВ «Одат Україна»

Продукт виготовляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
126:2011, до групи Ц.1.ЗК2. 

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколово, 
вул. Центральна, 63.

Код В: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  провулок  Ін-
дустріальний, 1.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

Opti Kleber



Матеріали для облицювання
Артикул: 41000

+5 С
min.

+30 С
max. 4,5-5,0 L

2 
min

max. 
60×60 cm

Станом на 01.12.2020 р. 1/2

Властивості:

•  для горизонтальних  та вертикальних поверхонь  
всередині та зовні приміщень 

•  для підлог із підігрівом

•  стійкість до деформацій 
(в тому числі температурних)

•  гідроізоляційна

•  морозостійка

•  водостійка

•  висока адгезія до основи

•  екологічно безпечна

•  високоеластична та легка у застосуванні

•  для плиток  розміром до 60×60 см

Опис:

Клейова суміш Müller Flex Kleber призначена для 
облицювання всередині та зовні приміщень цегля-
них, бетонних та поштукатурених поверхонь на це-
ментній чи цементно-вапняній основі всіма видами 
натуральних та штучних матеріалів на мінеральній 
основі (декоративний камінь, граніт, скло, бетонна 
плитка і т.д.). 

Завдяки високій водо- та морозостійкості клейову 
суміш ефективно використовувати на поверхнях, 
що піддаються періодичній деформації, пов’язаній 
зі зволоженням та розширенням (басейни всере-
дині приміщень, резервуари, душові кабіни, балко-
ни, тераси, підлога із підігрівом, тощо).

Клейова суміш Müller Flex Kleber рекомендована 
для облицювання керамогранітом, а також обли-
цювання  без  видалення  старої  плитки  методом 
«плитка по плитці», за винятком облицювання на 
глазурованій поверхні.

Продукт особливо рекомендований для облицю-
вання сходинок та сходових маршів, а також по-
верхні підлог, що перебуває під нахилом.

Склад:

Цемент, мінеральні наповнювачі, полімерні добавки.

Пакування:

Мішок 25 кг (±2%), 48 мішків на піддоні, що дорів-
нює 1200 кг.

Термін придатності, не менше 180 хв

Відкритий час, не менше 25 хв

Час коригування, не менше 20 хв

Товщина шару 2–10 мм

Колір сірий

Крупність заповнювача, не більше 0,63 мм

Міцність зчеплення з основою після витримування 
в повітряно-сухих умовах, не менше

1,2 МПа

Морозостійкість, не менше 75 циклів

Час затвердіння розчину 24 год

Температура експлуатації від -35 до +85ºС

Температура використання готового розчину від +5 до +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару 1,45 кг/м2

Змішування з водою
4,5–5,0 л  
на 25 кг сухої суміші

Технічні характеристики:

Müller Flex Kleber (Мюллер Флекс Клебер)

Flex Kleber
Високоеластична клейова суміш 
для облицювання всіма видами

натуральних та штучних матеріалів

Підготовка основи:

При підготовці основи потрібно дотримуватися вимог СНиП 3.04.01-87 
та ДБН В.2.6-22-2001. 

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантажен-
ня. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні 
оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а також по-
фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні  нерівності  та дефекти поверхні  необхідно вирівняти ремонт-
ною сумішшю. Нерівності до 30 мм вирівняти за допомогою штукатурної 
суміші.

Сильно поглинаючі поверхні, а також поверхні, які забруднені пилом необ- 
хідно ретельно очистити та поґрунтувати Müller Grund або STOMIX NL.

Роботи по підготовці поверхні необхідно завершити не менше, ніж за 24 
години до початку облицювальних робіт. 

Приготування розчину:

Вміст упаковки Müller Flex Kleber (25 кг) необхідно обережно висипати 
у ємність із 4,5–5 літрами чистої води кімнатної температури і повільно 
перемішати мішалкою з малими обертами до отримання розчину одно-
рідної консистенції. Залишити розчин приблизно на 5 хвилин і знову пе-
ремішати. 

У разі необхідності можливе коригування розчину незначною кількістю 
води. Залежно від атмосферних умов час використання розчину стано-
вить близько 3 годин від початку змішування з водою.

Розчин, який почав тверднути та втрачати рухомість заборонено розво-
дити водою та повторно перемішувати з метою подальшого його вико-
ристання.
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Виконання робіт:

Клейова суміш наноситься тонким шаром на підготовлену по- 
верхню за допомогою металевого шпателя або терки та роз-
кладжується за допомогою зубчастого шпателя. За один при-
йом наноситься така кількість розчину, яку можна використо-
вувати протягом 20-25 хвилин. Попередньо плитку змочувати 
не потрібно.

Після  нанесення  клею,  плитку  необхідно  прикласти  та  при-
тиснути до поверхні. Розташування плитки можна коригувати 
протягом приблизно 20  хвилин після  її  приклеювання. Мак-
симальна товщина розчинової суміші під плиткою не повинна 
перевищувати 10 мм. 

Для зручності ширину шва між плитками рекомендують ви-
ставляти за допомогою розшивочних хрестиків. Залишки кле- 
йової суміші необхідно акуратно видалити до її остаточного за-
твердіння за допомогою вологої губки. 

Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 
години після вкладання плитки.

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Витрати:

Середній розхід клейової суміші становить від 2 кг/м2, залеж-
но від товщини нанесеного шару та стану поверхні. 

Розмір 
плитки, см

Розмір 
зуба 

шпателя, 
мм

Ширина 
розшивоч-
ного шва, 

мм

Товщина 
клейового 
шару після 
приклею-

вання  
плитки, мм

Середній 
розхід 
клею, 
кг/м2

5×5 3 1,5 2 1,8

10×10 4 2,0 3 2,0

15×15 6 2,5 4–5 2,5

15×20 6 3,0 4–5 3,2

20×25 8 3,0 6–7 3,5

20×30 10 4,0 7–9 3,7

25×30 10 4,0 8–9 3,9

30×30 10 5,0 8–9 4,3

40×40 12 5,0 8–9 4,4

60×60 >12 6,0 9–10 4,7

Спеціальні вказівки:

Під час роботи у вітряну погоду час укладання плитки скоро-
чується. При роботі з плиткою, що має дефекти (невелика ви-
пуклість або ввігнутість), розчинову суміш необхідно наносити 
також рівномірним шаром на поверхню плитки, повністю по-
криваючи клеєм її основу.

Під час приготування, нанесення і висихання розчину темпе-
ратура навколишнього середовища та основи повинна бути 
не нижчою +5°С та не вищою +30°С, відносна вологість пові-
тря — не більше 80%. Найбільш ефективний результат дося-
гається при температурі +20°С та відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть зміню-
ватися.

У випадку використання розчину в інших умовах або для інших 
цілей  —  необхідно  самостійно  провести  випробування  або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також 
його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених тех-
нічним описом.

Примітка:

Суміш Müller Flex Kleber містить цемент, який викликає лужну 
реакцію після змішування з водою, тому при роботі з розчи-
ном необхідно захищати очі, дихальні шляхи та відкриті ділянки 
шкіри засобами індивідуального захисту. У випадку попадання 
сухої суміші або розчину в очі необхідно негайно  їх промити 
чистою, проточною водою та відразу звернутися до лікаря.

Зберігання:

В сухому приміщенні на піддонах. Не допускати потраплян-
ня вологи. Термін зберігання в оригінальній непошкодженій 
упаковці — 12 місяців.

Утилізація:

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затвер-
ділі залишки розчину можна утилізувати як будівельне сміття.

Повна інформація щодо продукту наведена в технічній доку-
ментації.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Виготовлено в Україні на замовлення ТОВ «Одат Україна»

Продукт виготовляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
126:2011, до групи Ц.1.ЗК2. 

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколово, 
вул. Центральна, 63.

Код В: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  провулок  Ін-
дустріальний, 1.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

Flex Kleber
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min 5-60
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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

Опис:

Самовирівнювальна суміш Müller Nivellier G masse 
призначена для виливання на всі види мінераль-
них поверхонь перед фінішним облицюванням ке- 
рамічними плитками, а також лінолеумом, парке-
том і т.д. 

Для використання всередині житлових та громад- 
ських приміщень. Може використовуватися в си-
стемах  зчепленої  монолітної  підлоги,  монолітної 
підлоги  на  роздільному  шарі,  «плаваючої»  моно-
літної підлоги, а також для влаштування підлог  із 
підігрівом, за умови високої теплопровідності на-
грівальних елементів.

Придатна  для  ручного  та машинного  виливання. 
Рекомендована товщина шару від 5 до 60 мм, за-
лежно від товщини нагрівальних елементів та виду 
облаштування підлоги.

Склад:

Суміш  гіпсових  та  цементних  в’яжучих,  функціо-
нальні добавки.

Пакування:

Мішок 25 кг (±2%), 48 мішків на піддоні, що дорів-
нює 1200 кг.

Підготовка основи:

При підготовці основи потрібно дотримуватися ви-
мог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. 

Поверхня  основи  повинна  бути  чистою,  сухою, 
здатною до навантаження. Забруднення і речови-
ни, що знижують адгезію, наприклад: опалубні оли- 
ви, залишки будівельних розчинів та інших матері-
алів, а також пофарбовані покриття, що відшаро-
вуються, потрібно видалити. 

Колір світло-бежевий

Термін придатності, не менше 25 хв

Товщина шару 5–60 мм

Крупність заповнювача, не більше 0,63 мм

Міцність зчеплення з бетонною основою після 
витримування в повітряно-сухих умовах, не менше

1,0 МПа

Границя міцності на стиск, не менше:

- через 3 доби 7 МПа

- через 28 діб 25 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині
через 28 діб, не менше

5 МПа

Усадка розчинової суміші не більше 0,1 мм/м

Час можливого технологічного пересування через 8 годин

Час повного висихання, не менше 7 діб/см товщини

Вологість стяжки для укладання наступних  
покриттів, не більше 
(для покриттів, що не пропускають повітря, а також покриттів з 
дерева необхідно дотримуватися рекомендацій виробника клею 
та самого покриття)

1,5%

Температура використання готового розчину від +5 до +30ºС

Витрати сухої суміші на 1 мм суцільного шару 1,6 кг/м2

Змішування з водою
6,0 л  
на 25 кг сухої суміші

Технічні характеристики:

Müller Nivellier G masse (Мюллер Нівеллір Ґ массе)

 Nivellier G masse
Самовирівнювальна суміш  

для підготовки  основ перед влаштуванням  
фінішних підлогових покриттів

Незначні нерівності та щілини на поверхні необхідно вирівняти ремонт-
ною сумішшю (щоб уникнути витікання самовирівнювального розчину).

Додатково, для створення чистого контактного шару основу необхідно 
очистити за допомогою побутового або промислового порохотяга.

Перед виливанням розчину поверхню необхідно ретельно поґрунтувати 
Müller Grund або STOMIX NL. Ґрунтовка зміцнює поверхню, покращує 
розтікання розчину та підвищує адгезію до основи.

При ручному виливанні площу необхідно розділити на ділянки, які можна 
залити протягом 30 хвилин. На площах понад 30 м2 (або понад 10 м по 
діагоналі) необхідно виконувати деформаційні шви.

У місцях примикання Müller Nivellier G masse зі стінами, колонами та ін-
шими конструктивними елементами необхідно встановити тонкий елас-
тичний прошарок (наприклад тонкий шар пінополістиролу товщиною до 
5 мм).

На  твердих  поверхнях, що  можуть  піддаватися  впливу  вологи  знизу, 
рекомендовано використовувати тонкий ізолюючий (розділюючий) шар 
по всіх площі виливання (наприклад, поліетиленову плівку товщиною 0,2 
мм), що слугуватиме захисним шаром. При цьому мінімальна товщина 
самовирівнювального розчину повинна становити не менше 30 мм.
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Приготування розчину:

Вміст упаковки Müller Nivellier G masse (25 кг) необхідно обе-
режно висипати у ємність  із 6 літрами чистої води кімнатної 
температури і повільно перемішати мішалкою з малими обер-
тами до отримання розчину однорідної консистенції. Залиши-
ти розчин приблизно на 5 хвилин і знову перемішати протягом 
не менше, ніж 3 хвилин.

Для приготування розчину використовувати лише чисті ємно-
сті та інструменти. 

Готовий розчин необхідно використати протягом 25 хвилин з 
моменту приготування.

Виконання робіт:

Перед виконанням робіт необхідно визначити майбутню тов-
щину шару. 

При улаштуванні «плаваючої» підлоги мінімальна товщина ви-
ливання повинна становити 40 мм.

Товщина шару при улаштуванні підлог із підігрівом повинна бути 
мінімум на 25 мм вищою за верхій край опалювальних труб. 

При улаштуванні систем із водяним підігрівом, необхідно пе-
ред  виливанням  розчину  заповнити  опалювальні  елементи 
водою кімнатної температури і не зливати її до повного виси-
хання розчину.

Визначену  технологічну  ділянку  заливають  розчином,  почи-
наючи з найбільш віддаленого кута. Після цього розчин роз-
поділяють  за  допомогою  гумової  мірної  планки,  зубчастого 
шпателя  або  інших  інструментів.  Після  розподілу  необхідно 
провести деаерацію розчину, використовуючи жорсткий ва-
лик  з  голками. Після  закінчення  робіт  інструмент  необхідно 
ретельно промити водою.

Час висихання монолітної підлоги залежить від товщини шару, 
температури та відносної вологості повітря в приміщенні. 

Через 8 годин після виливання розчину підлога придатна до 
технологічного  пересування.  Час  повного  висихання  стано- 
вить приблизно 7 діб на 1 см товщини стяжки. Роботи по ула- 
штуванні  фінішних  покриттів  можна  розпочинати  через  3-4 
тижні, залежно від умов затвердіння.

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Витрати:

Середній розхід самовирівнювальної суміші становить при-
близно 1,6 кг/м2 на 1 мм товщини.

Спеціальні вказівки:

Впродовж  процесу  затвердіння  розчину  (особливо  перших 
двох діб) слід уникати впливу прямих сонячних променів та про- 
тягів, а також забезпечити достатню вентиляцію приміщень. 
Під  час  експлуатації  основа  не  повинна  піддаватися  впливу 
вологи. 

Під час приготування, нанесення і висихання розчину темпе-
ратура навколишнього середовища та основи повинна бути 
не нижчою +5°С та не вищою +30°С, відносна вологість пові-
тря — не більше 80%. Найбільш ефективний результат дося-
гається при температурі +20°С та відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть зміню-
ватися.

У випадку використання розчину в інших умовах або для інших 
цілей  —  необхідно  самостійно  провести  випробування  або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також 
його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених тех-
нічним описом.

Примітка:

Суміш Müller Nivellier G masse містить цемент, який викли-
кає лужну реакцію після змішування з водою, тому при ро-
боті з розчином необхідно захищати очі, дихальні шляхи та 
відкриті ділянки шкіри засобами індивідуального захисту. У 
випадку попадання сухої суміші або розчину в очі необхід-
но негайно їх промити чистою, проточною водою та відразу 
звернутися до лікаря.

Зберігання:

В сухому приміщенні на піддонах. Не допускати потраплян-
ня вологи. Термін зберігання в оригінальній непошкодженій 
упаковці — 9 місяців.

Утилізація:

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затвер-
ділі залишки розчину можна утилізувати як будівельне сміття.

Повна інформація щодо продукту наведена в технічній доку-
ментації.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Виготовлено в Україні на замовлення ТОВ «Одат Україна»

Продукт виготовляється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-
126:2011, до групи С.2.ПР2. 

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколово, 
вул. Центральна, 63.

Код В: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  провулок  Ін-
дустріальний, 1.

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro
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Властивості:

•  білосніжна

•  висока покривна здатність

•  стійкість до вологого стирання

•  висока адгезія до основи

•  легко наноситься

Опис:

Матова водно-дисперсійна фарба для професій-
ного фарбування поверхонь стін та стелі всере-
дині приміщень. 

Призначена для використання на попередньо під- 
готованих різноманітних мінеральних поверхнях: 
гіпсових,  цементних  та цементно-вапняних шту-
катурках та шпаклівках, бетонних стінах, а також 
ДСП, ДВП, гіпсокартонних плитах та ін. 

Придатна для фарбування поверхонь, виконаних 
акриловими штукатурками. Володіє високою ад-
гезією до основи, стійкістю до вологого стирання 
та високою покривною здатністю.

Колір:

Білий або прозорий (позначка «БАЗА 0000»).

Витрати:

Приблизно 0,125 кг/м2.
Розхід продукту залежить від основи та способу на-
несення. 

Ступінь блиску:

Матовий.

Склад:

Водна  дисперсія  акрилового  кополімеру,  вода, 
мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі 
добавки.

Пакування:

Пластикове відро 13 кг.

Müller InnenFarbe (Мюллер ІнненФарбе)

InnenFarbe
Матова водно-дисперсійна фарба

для внутрішніх робіт

Висихання:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% поверхня ви-
сихає через 3 години. 

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантажен-
ня. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні 
оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а також по-
фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути 
витримана не менше 28 діб, по тонкошарових мінеральних штукатур-
ках — 7 діб. 

Поверхні, раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами, вими-
ти водою з додаванням миючих засобів. Основи з пониженою несу-
чою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою 
глибокого проникнення. Для грунтування пористих поверхонь фарбу 
розбавити,  додаючи до  10% води. Нанесення фарби  виконувати  не 
раніше, ніж через 12 годин після ґрунтування.

Виконання робіт:

Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати при малих 
обертах з використанням дриля з насадкою до отримання однорідної 
консистенції.

Для ґрунтувального шару фарбу можна розбавити на 10% водою.

При нанесенні використовувати нерозбавлений продукт.

При використанні фарби насичених кольорів рекомендовано виконати 
проміжне покриття у відповідному пастельному відтінку.

Müller InnenFarbe наносять за допомогою валика, пензлика або роз-
пилювача.  Для  досягнення  бажаного  захисного  ефекту  рекомендо-
ване двошарове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити 
після висихання попереднього, але не раніше, ніж через 4-5 годин.

При фарбуванні поверхонь рекомендується звертати увагу на рівно-
мірне нанесення і розподіл фарби по поверхні. 

Для збереження рiвномiрного кольору, фарбувальні роботи слід про-
водити без перерви, використовуючи метод «мокре по мокрому». Та-
кож при цьому варто використовувати матеріал із однієї партії.

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах (темпера-
тура повітря від +5°С до +30°С, 60% вологість повітря).

Експлуатаційні властивості покриття набуває через 28 діб після на-
несення.

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.
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Спеціальні вказівки:

Під час нанесення і висихання продукту температура навко-
лишнього середовища та основи повинна бути не нижчою 
+5°С та не вищою +30°С, відносна вологість повітря — не 
більше 80%. 

При фарбуванні не допускати протягів та надмірного нагріван-
ня поверхні.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  неправильне  викори-
стання продукту, а  також його застосування в  інших цілях  і 
умовах, непередбачених технічним описом.

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід по-
дбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. 
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрун-
ти. При попаданні всередину організму відразу звернутися 
до  лікаря.  Не  вдихати  туман  при  розпиленні.  При шліфу-
ванні  не  вдихати  пил.  Уникати  потрапляння  у  водойми  чи 
каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а  також 
інші  методи  видалення,  призводять  до  виникнення  шкід-
ливого пилу  та шкідливих випарів  (роботи слід проводити 
лише  на  добре  провітрюваних  об’єктах,  використовувати 
відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при темпе-
ратурі від +5°С до +30°С. Термін придатності становить 18 мі-
сяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не 
допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих  норм.  Утилізувати  тільки  порожню  упаковку. 
Порожню тару слід  зберігати в  спеціалізованих місцях для 
відходів.

Рідкі  матеріали  здавати  на  утилізацію  як  відходи  фарб  на 
водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

79069 Львів, вул. Шевченка, 317

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

InnenFarbe



Фінішне покриття
Артикул: 40700

Станом на 12.10.2020 р. 1/2

Властивості:

•  атмосферостійка

•  висока покривна здатність

•  зносостійка

•  легко наноситься

Опис:

Матова атмосферостійка акрилова фасадна фар-
ба. Cтійка до впливу ультрафіолетових променів, з 
високою покривною здатністю.

Призначена  для  професійного  фарбування  мі-
неральних  та  акрилових  штукатурок  в  системах 
утеплення,  а  також  попередньо  підготованих  мі-
неральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, це-
ментно-вапняні штукатурки та шпаклівки). Придат-
на для відновлення старих поверхонь акрилових 
штукатурок та фарб з високою несучою здатністю.

Застосовується  для  зовнішніх  робіт  в  системах 
Müller Therm Standart, Müller Therm Expert, Müller 
Therm Premium. 

Колір:

Білий або прозорий (позначка «БАЗА 0000»).

Витрати:

Приблизно 0,15–0,25 кг/м2.
Розхід продукту залежить від основи та способу на-
несення. 

Ступінь блиску:

Матовий.

Склад:

Водна  дисперсія  акрилового  кополімеру,  вода, 
мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі 
добавки.

Пакування:

Пластикове відро 13 кг.

Müller FassadenFarbe (Мюллер ФассаденФарбе)

 FassadenFarbe
Матова акрилова фарба

для зовнішніх робіт

Висихання:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% поверхня ви-
сихає через 3-4 години. 

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантажен-
ня. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні 
оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а також по-
фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчину 
Müller K+A masse.

При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути 
витримана не менше 28 діб. Поверхні, раніше пофарбовані водно-дис-
персійними фарбами, вимити водою з додаванням миючих засобів. Ос-
нови з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Müller Grund. Для ґрун-
тування пористих поверхонь фарбу розбавити, додаючи до 20% води. 
Нанесення фарби виконувати не раніше, ніж через 12 годин після ґрун-
тування.

Виконання робіт:

Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати при малих 
обертах з використанням дриля з насадкою до отримання однорідної 
консистенції.

Для ґрунтувального шару фарбу можна розбавити на 10% водою.

При нанесенні використовувати нерозбавлений продукт.

При використанні фарби насичених кольорів рекомендовано виконати 
проміжне покриття у відповідному пастельному відтінку.

Müller FassadenFarbe наносять за допомогою валика, пензлика або роз- 
пилювача. Для досягнення бажаного захисного ефекту рекомендоване 
двошарове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити після 
висихання попереднього, але не раніше, ніж через 12 годин.

При фарбуванні поверхонь рекомендується звертати увагу на рівномірне 
нанесення і розподіл фарби по поверхні. Свіжі поверхнi з полiмерцемент-
них, цементно-вапняних, гіпсових поверхонь фарбувати через 28 дiб піс-
ля нанесення. 

Для збереження рiвномiрного кольору, фарбувальні роботи слід прово-
дити без перерви, використовуючи метод «мокре по мокрому». Також 
при цьому варто використовувати матеріал із однієї партії.

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах (темпера-
тура повітря від +10°С до +30°С, 80% вологість повітря).

Експлуатаційні властивості покриття набуває через 28 діб після на-
несення.

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.



Фінішне покриття

Станом на 12.10.2020 р. 2/2

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення  і висихання продукту температура навко-
лишнього  середовища  та  основи  повинна  бути  не  нижчою 
+5°С  та  не  вищою +30°С,  відносна  вологість  повітря —  не 
більше 80%. 

При несприятливих умовах використовуйте відповідні засоби 
захисту (захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних ро-
ботах) під час нанесення та висихання покриття.

Не рекомендується виконання робіт при температурі більше 
+30°С, особливо з південної сторони фасаду під прямими со-
нячними променями, при сильному вітрі (в таких умовах слід 
використовувати захисну сітку).

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проекту-
вання та влаштування теплоізоляційних систем Müller Therm 
Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium». 

Виробник  не  несе  відповідальності  за  неправильне  викори-
стання продукту, а також його застосування в інших цілях і умо- 
вах, непередбачених технічним описом.

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід по-
дбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. 
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрун-
ти. При попаданні всередину організму відразу звернутися 
до  лікаря.  Не  вдихати  туман  при  розпиленні.  При шліфу-
ванні  не  вдихати  пил.  Уникати  потрапляння  у  водойми  чи 
каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а  також 
інші  методи  видалення,  призводять  до  виникнення  шкід-
ливого пилу  та шкідливих випарів  (роботи слід проводити 
лише  на  добре  провітрюваних  об’єктах,  використовувати 
відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при темпе-
ратурі від +5°С до +30°С. Термін придатності становить 18 мі-
сяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не 
допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих  норм.  Утилізувати  тільки  порожню  упаковку. 
Порожню тару слід  зберігати в  спеціалізованих місцях для 
відходів.

Рідкі  матеріали  здавати  на  утилізацію  як  відходи  фарб  на 
водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

79069 Львів, вул. Шевченка, 317

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

 FassadenFarbe



Фінішне покриття
Артикул: 40300

Станом на 10.04.2020 р. 1/2

Властивості:

•  атмосферостійка

•  відмінна адгезія до поверхні

•  висока покривна здатність

•  приховує дрібні недоліки поверхні

•  легко наноситься та структурується

Опис:

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.

Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт 
в  системах Müller Therm Standart, Müller Therm 
Expert, Müller Therm Premium. 

Колір:

Білий.

Густина:

Приблизно 1,6 г/см3.

Витрати:

Приблизно 0,6–1,5 кг/м2.
Розхід  продукту  залежить  від  основи  та  способу  на-
несення. 

Ступінь блиску:

Матовий.

Склад:

Пігменти, наповнювачі, водна дисперсія акрило-
вого кополімеру, добавки.

Пакування:

Пластикове відро 14 кг.

Müller StrukturFarbe (Мюллер СтруктурФарбе)

StrukturFarbe
Структурна фарба

для внутрішніх та зовнішніх робіт

Висихання:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня виси-
хає через 1 годину (на відлип). 

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантажен-
ня. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні 
оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а також по-
фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчину 
Müller K+A masse.

Перед нанесенням Müller StrukturFarbe на поверхню наносять ґрунту-
вальну фарбу Müller Putzgrund (затоновану відповідно до фінішного по-
криття).

Виконання робіт:

Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати.

Müller StrukturFarbe наносять на поверхню в один шар: розпилювачем 
для штукатурки, шпателем (надаючи покриттю необхідну товщину, по-
трібно один раз пригладити матеріал структурним валиком), валиком 
звичайним чи структурним (при наявності відповідних професійних на-
вичок). 

При фарбуванні поверхонь рекомендується звертати увагу на рівно-
мірне  нанесення  і  розподіл фарби по  поверхні. Свіжі  поверхнi  з  по-
лiмерцементних,  цементно-вапняних,  гіпсових  поверхонь  фарбувати 
через 28 дiб після нанесення. 

Для збереження рiвномiрного кольору, фарбувальні роботи слід про-
водити без перерви, використовуючи метод «мокре по мокрому».

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах (темпера-
тура повітря від +10°С до +25°С, 65% вологість повітря).

Експлуатаційні властивості покриття набуває через 28 діб після на-
несення.

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення і висихання продукту температура навколишнього се-
редовища та основи повинна бути не нижчою +5°С та не вищою +30°С, 
відносна вологість повітря — не більше 80%. 

При  несприятливих  умовах  використовуйте  відповідні  засоби  захисту 
(захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних роботах) під час нане-
сення та висихання покриття.

Не рекомендується виконання робіт при температурі більше +30°С, осо-
бливо з південної сторони фасаду під прямими сонячними променями, 
при сильному вітрі (в таких умовах слід використовувати захисну сітку).
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Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проекту-
вання та влаштування теплоізоляційних систем Müller Therm 
Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium». 

Виробник  не  несе  відповідальності  за  неправильне  викори-
стання продукту, а також його застосування в інших цілях і умо- 
вах, непередбачених технічним описом.

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід по-
дбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. 
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрун-
ти. При попаданні всередину організму відразу звернутися 
до  лікаря.  Не  вдихати  туман  при  розпиленні.  При шліфу-
ванні  не  вдихати  пил.  Уникати  потрапляння  у  водойми  чи 
каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а  також 
інші  методи  видалення,  призводять  до  виникнення  шкід-
ливого пилу  та шкідливих випарів  (роботи слід проводити 
лише  на  добре  провітрюваних  об’єктах,  використовувати 
відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при темпе-
ратурі від +5°С до +35°С. Термін придатності становить 18 мі-
сяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не 
допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих  норм.  Утилізувати  тільки  порожню  упаковку. 
Порожню тару слід  зберігати в  спеціалізованих місцях для 
відходів.

Рідкі  матеріали  здавати  на  утилізацію  як  відходи  фарб  на 
водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

61052 Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

StrukturFarbe
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Властивості:

•  атмосферостійка

•  водовідштовхувальна

•  паропроникна

•  армована волокном

•  стійка до ультрафіолетового випромінювання

•  ударостійка

•  екологічно чиста

•  легко наноситься та структурується

Опис:

Дисперсійна,  армована  волокном,  готова  до  ви-
користання декоративна штукатурка. Призначена 
для отримання тонкошарового декоративного по-
криття типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5 або 
2,0 мм на попередньо підготованих основах.

Наноситься на бетон, цементні  та цементно-вап-
няні штукатурки, гіпсокартонні плити, а також при 
влаштуванні  систем  теплоізоляції.  Не  підходить 
для поверхонь, дотичних з непроточною водою, а 
також не підходить для горизонтальних поверхонь 
чи  поверхонь  зі  слабким  нахилом.  Не  підходить 
для поверхонь, що схильні до виділення висолів, не 
застосовується до  синтетичних матеріалів,  плас- 
тику та дерева. 

Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт 
в  системах Müller Therm Standart, Müller Therm 
Expert, Müller Therm Premium. 

Колір:

Білий.

Витрати:

K1,0 — 1,5–2,0 кг/м2 

K1,5 — 2,5–3,0 кг/м2

K2,0 — 3,0–3,5 кг/м2

Розхід продукту залежить від основи та способу нане-
сення. 

Ступінь блиску:

Матовий.

Пакування:

Пластикове відро 25 кг.

Müller Silicon-Silikat Fassadenputz 
(Мюллер Зілікон-Зілікат Фассаденпутц)

Silicon-Silikat
Fassadenputz

Готова до використання 
декоративна штукатурка,

фактура «шуба»

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантажен-
ня. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні 
оливи, залишки будівельних розчинів та  інших матеріалів, а також по-
фарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. 

При виконанні робіт по свіжій цементній штукатурці вона має бути витри-
мана не менше 28 діб, по гідрозахисному армованому шару – не менше 
7 діб.

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчину 
Müller K+A masse.

Перед нанесенням Müller Silicon-Silikat Fassadenputz на поверхню на-
носять ґрунтувальну фарбу Müller Putzgrund (затоновану відповідно до 
фінішного покриття).

Підготовка матеріалу до роботи:

Маса перед нанесенням повинна бути ретельно перемішана при малих 
обертах  (за  допомогою  адаптера  міксера)  або  ретельно  перемішана 
вручну. Продукт постачається в готовій пастоподібній консистенції і не 
потребує будь-яких модифікацій. Потрібну консистенцію можна регулю-
вати додаванням чистої питної води (не більше 150 мл). Додавання будь-
яких інших добавок до готової маси заборонене.

При нанесенні на одній площині використовуйте матеріал з однієї партії. 
При використанні різних партій обов’язково перемішуйте відра із старої 
партії з новими, у відповідному співвідношенні, наносіть та розбавляйте 
у такій же послідовності, як і попередні. 

Виконання робіт:

Штукатурка наноситься кельмою з нержавіючої сталі. Структура утво-
рюється  шляхом  згладжування  або  розтирання  пластиковою  кель-
мою. Період часу між нанесенням штукатурки та  її затиранням зале-
жить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього 
середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи 
слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мо-
кре по мокрому». 

При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з викорис-
танням малярної стрічки.

Висихання та подальша обробка:

Матеріал висихає та твердне завдяки фізичному процесу випаровуван-
ня води. Покриття висихає після 14 днів. Погані погодні  умови затри-
мують процес висихання. При несприятливих умовах використовуйте 
відповідні засоби захисту (захист від дощу, сонця, вітру, при реставра-
ційних роботах) під час нанесення та висихання покриття.

Висихання при температурі повітря +20°С і відносній вологості повітря 
65%, подальша обробка через 24 години. 
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Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення  і висихання продукту температура навко-
лишнього  середовища  та  основи  повинна  бути  не  нижчою 
+5°С  та  не  вищою +30°С,  відносна  вологість  повітря —  не 
більше 80%. 

При несприятливих умовах використовуйте відповідні засоби 
захисту (захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних ро-
ботах) під час нанесення та висихання покриття.

Не рекомендується виконання робіт при температурі більше 
+30°С, особливо з південної сторони фасаду під прямими со-
нячними променями, при сильному вітрі (в таких умовах слід 
використовувати захисну сітку).

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проекту-
вання та влаштування теплоізоляційних систем Müller Therm 
Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium». 

Виробник  не  несе  відповідальності  за  неправильне  викори-
стання продукту, а також його застосування в інших цілях і умо- 
вах, непередбачених технічним описом.

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід по-
дбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. 
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрун-
ти. При попаданні всередину організму відразу звернутися 
до  лікаря.  Не  вдихати  туман  при  розпиленні.  При шліфу-
ванні  не  вдихати  пил.  Уникати  потрапляння  у  водойми  чи 
каналізаційні системи.

Стабільність кольорового відтінку:

Під  впливом  вивітрювання,  вологості  та  ультрафіолетово-
го  випромінювання,  поверхня  з  часом  може  змінюватися, 
результатом чого може бути зміна кольору. Це динамічний 
процес, який залежить від погодних умов та особливостей 
місцевості. Для  інтенсивних  або дуже  темних  відтінків,  для 
поліпшення стабільності кольорів, рекомендується додатко-
ве фарбування.

Відповідність відтінків:

Через  те, що  хімічний  та фізичний  процес  затвердіння  під 
впливом різних погодних чи об’єктивних причин проходить 
по-різному,  немає  гарантії  повної  рівномірності  кольору  чи 
гарантії відсутності плям, зокрема, при:
– різниці поглинання основи;
– різному рівні вологості поверхні;
– різних ступенях кислотності (лужності) та при різному скла-
ді основи;
– чергуванні інтенсивного сонячного освітлення та тіні на сві-
жонанесених ділянках.

Вимивання емульгаторів:

За умов, які затримують висихання, на свіжонанесених ділян-
ках  під  впливом  кліматичних  факторів:  при  утворенні  роси, 
туманах, попаданні на поверхню краплин води чи дощу, на по-
верхнях з’являється ефект розтікання. Це трапляється, оскіль-
ки вимиваються водорозчинні допоміжні речовини – емульга-
тори. Відповідно до  інтенсивності  кольору цей процес може 
проявлятися  по-різному.  Це  не  впливає  на  зниження  якості 
продукту. Загалом, при подальшому вивітрюванні такі ефекти 
самі по собі зникають.

 Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при темпе-
ратурі від +5°С до +35°С. Термін придатності становить 12 мі-
сяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не 
допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих  норм.  Утилізувати  тільки  порожню  упаковку. 
Порожню тару слід  зберігати в  спеціалізованих місцях для 
відходів.

Невикористані залишки висушити та утилізувати, як сухі бу-
дівельні відходи. 

Залишки штукатурки  не  зливати  у  стічні  води  як  побутове 
сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на 
упаковці):

Код А: 
79069 Львів, вул. Шевченка, 317

Код В: 
61052 Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Продавець:

ТОВ «Одат Україна» 

79059 Львів, вул. Джона Леннона, 35/19а

тел. +38 (073) 632 87 76

www.odat.pro

Silicon-SilikatFassadenputz



вул. Карла Мікльоша 15/69, 
79045 Львів

www.odat.pro
www.muller.in.ua

info@odat.pro
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