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KÖSTER       Технічна інструкція станом на 01.03.2011 

Sanierputz «S» білий      
 
 
Біла гідрофобна санаційна штукатурка для відновлення засоленої та зволоженої 
цегляної кладки, зовнішнього та внутрішнього застосування 

 
Властивості 
KÖSTER Sanierputz “S” є фабричною готовою 
гідрофобною штукатуркою з дуже добрими 
характеристиками нанесення. Штукатурка має 
оптимальне співвідношення міцності на стиск та  
згин, тому придатна для застосування на 
маломіцних основах. Матеріал легкий в роботі, 
легко і швидко змішується з водою. Штукатурка 
може наноситись вручну або за допомогою 
машини. Штукатурку можна наносити в один або 
декілька шарів. 
 
Технічні дані 
Основа        
вапно/цемент 
Густина свіжого розчину           1,3 кг/л 
Міцність на стиск (через 7 діб)         > 2,5 Н/ мм² 
Пористість           >40%від об’єму 
Початок тужавіння          через бл. 3 год. 
 
Застосування 
Санаційна штукатурка KÖSTER Sanierputz “S” 
застосовується для ремонту зволоженої та 
засоленої цегляної кладки. Вона може 
використовуватись для оштукатурювання 
приміщень з ймовірною високою вологістю, а 
саме, ванних кімнат, кухонь, підвалів та ін.; сприяє 
зникненню конденсату. Штукатурка підходить для 
приміщень, що нестабільно обігріваються, 
наприклад, спальні, церкви, орендовані квартири  
та ін. Також матеріал придатний для нанесення 
поверх системи KD. Може застосовуватись як 
допоміжний засіб після гідроізоляції проти 
капілярного підтягування води. Штукатурка 
призначена для застосування як в середині, так і 
назовні приміщень. При застосуванні назовні 
рекомендується покриття поверхні штукатурки 
паропроникним малярним покриттям, напр. 
KÖSTER Silikonfarbe. Санаційна штукатурка не 
утворює гідроізоляційного шару. В цокольній 
частині слід застосовувати Санаційну штукатурку 
KÖSTER Sanierputz “Е”            
 
 
Основа 
KÖSTER Sanierputz “S”  може наноситись на різні 
мінеральні основи (цегляну, кам’яну кладку, 
неармовані блоки, пористі блоки, гідроізоляційні 
цементні розчини), в т.ч зволожені та засолені. 
Перед нанесенням санаційної штукатурки слід 
усунути причину зволоження шляхом 
відновлення/виконання гідроізоляції, напр. 

горизонтальної проти капілярного підтягування 
води (див. тех. інструкцію Mautrol або Crisin XP).  
Існуючу зволожену та засолену штукатурку слід 
видалити, очистити стики на глибину бл. 2 см. 
Застосувати препарат Koester Polysil TG 500 для 
зв’язування існуючих солей. Далі через бл. 0,5 
год. нанести набризг з матеріалу KÖSTER 
Sanierputz “S” з 10 % додаванням KÖSTER SB 
Haftemulsion до води замішування. Сильно 
поглинаючі основи слід зволожити. Після 24 год. 
наноситься основний шар санаційної штукатурки.        
 
Спосіб виконання 
Продукт слід змішувати з водою до отримання 
відповідної консистенції. На один 30 кг мішок слід 
додати бл. 3,3-3,8 л чистої води. Замішувати бл. 3 
хв., зробити перерву 2-3 хв. і знову коротко 
вимішати для утворення відповідної кількості пор 
у розчині. Як правило, оштукатурювання 
проводиться у 2 шари загальною товщиною 2,5 
см; загальна товщина не повинна бути меншою 
ніж 2 см. Після нанесення штукатурки її слід 
вирівняти за допомогою рейки, а потім затерти. У 
випадку нанесення декількох шарів, слід відразу 
після початку тужавіння надати шорсткість нижнім 
шарам штукатурки. Перед нанесенням кінцевих 
шарів (напр., фарби) дотримуватись часу 
висихання штукатурки відповідно до інструкції 
WTA, тобто 1 день на 1 мм товщини штукатурки. 
 
Догляд за штукатуркою 
За умов низької вологості, сильного вітру або 
сонячного проміння слід обов’язково зволожувати 
нанесену штукатурку та захищати від 
опромінення. Поверхня штукатурки може 
покриватись сануючою штукатуркою з наданням 
відповідної фактури або фарбуватись 
паропропускними фарбами на вапняній або 
мінеральній основі. Фарбування можна 
виконувати найскоріше через 28 днів після 
нанесення штукатурки. Не можна покривати 
сануючу штукатурку шарами, які не пропускають 
водяну пару, як наприклад, акрилові штукатурки, 
дисперсійні фарби, оскільки це унеможливить дію 
штукатурки.    
 
Витрата    
Бл. 12 кг/м² на 1 см товщину шару. 
 
 
Очищення інструментів 



Одразу після використання інструменти помити 
водою.  
 
Форма поставки 
Мішок 30 кг 
 
Зберігання 
Зберігати в сухому місці; в оригінальних закритих 
упаковках – до 12 місяців. 
 
Заходи безпеки 
Працюючи з матеріалом використовуйте захисні 
окуляри і рукавиці. 
 
Пов’язані технічні інструкції 
 
KÖSTER Mautrol 
KÖSTER Crisin XP 
KÖSTER Polysil TG 500 
KÖSTER SB Haftemulsion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


