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ТЕРМІТ
ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРІВ

          

        

Терміт ВУ 
Водоутримуюча (стабілізуюча) добавка для бетонів та розчинів –                            

 ДСТУ Б В.2.7. – 171:2008 Т4 “Терміт ВУ” 

Опис матеріалу 

Терміт ВУ – комплексна пластифікуюча, водоутримуюча 

(стабілізуюча) добавка для будівельних розчинів і бетонів із 

вираженим ефектом сповільнення тужавлення. Застосовується 

при виготовленні будівельних і мурувальних розчинів із 

подовженим терміном збереження легкоукладальності.  

Терміт ВУ відповідає вимогам до будівельних добавок          

EN 934-2:2001, ДСТУ БВ.2.7-171-2008, NEQ. 

Застосування 

 Мурувальні розчини; 

 Штукатурні розчини; 

 Улаштування теплозберігаючих, огороджувальних 

конструкцій;  

 Улаштування стяжок підлог; 

 Без усадочні розчини;  

 Шпаклювальні  розчини; 

Характеристика/ 

Переваги 

При використанні добавки досягаються наступні переваги: 

 Тривалий термін збереження рухомості розчинових 

сумішей (до 6 год); 

 Дозволяє збільшити морозостійкість затверділого розчину 

або бетону; 

 Розширений діапазон використання дрібних заповнювачів; 

 За рахунок втягнутого повітря збільшується об’єм готового 

розчину на 10…15% по відношенню до сумарного об’єму 

вихідних компонентів, що призводить до економії 

матеріалів. 

 Покращує однорідність розчину – відсутність 

розшарування і водовідділення;          

Технічний опис 

Колір Рідина від жовтого до світло-коричневого кольору   

Тара 

Каністри: 10, 20 кг,  

Бочка: 200 кг,  

Контейнер: 1000 кг.   

 

Технічна карта матеріалу 

Видання: 24/02/2017 

Терміт ВУ 

 
 



2 
 

Зберігання 

Умови та термін 

зберігання 

Берегти від забруднень, впливу прямих сонячних променів. 

При перевезенні без оригінальної упаковки використовувати 

чисту тару. 

В непошкодженій оригінальній упаковці термін зберігання 12 

місяців. Після тривалого зберігання перед використанням 

необхідно перемішати. 

Технічні характеристики 

Густина, кг/м
3 1030±10 

Рівень pH 7±1 

Концентрація розчину, 

% 
25±1 

Вміст хлоридів, %  0,1 

Об’єм втягнутого 

повітря, % 
10…15 

Рекомендація із застосування 

Можливе дозування від маси цементу 

Рекомендоване 

дозування для швидкого 

набору міцності. 

від маси цементу

Приготування суміші 

Терміт ВУ являється готовою до використання рідкою 

добавкою, яку необхідно додавати до бетонів або розчинів із 

затворною водою. Неможна додавати в суху суміш! Для 

максимальної ефективності доцільно забезпечити достатній 

час перемішування суміші після введення добавки (близько 

5…10 хв)       

Зауваження 

Всі технічні дані наведені на підставі сертифікованих 

досліджень і відповідають вимогам EN 934-2:2001, ДСТУ 

БВ.2.7-171-2008, NEQ. 

Реальні характеристики можуть варіюватися в залежності від 

якості заповнювачів. 

Техніка безпеки 

Для отримання інформації та поради щодо безпечної обробки, 

зберігання та утилізації хімічних продуктів, користувачі 

повинні звертатися до карти небезпечних факторів яка містить 

фізичні, екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з 

безпекою дані. 

Юридичні дані 

Інформація, і зокрема, рекомендації, які стосуються способу 

застосування і кінцевого використання продукції ПФ 

«Терміт», надаються сумлінно, на підставі існуючих досвіду і 

знань ПФ «Терміт» про продукцію, за умови належного 

зберігання продукції, поводження з нею та застосування в 

нормальних умовах відповідно до рекомендацій ПФ «Терміт». 

На практиці, можливі відмінності у якості матеріалів, які 

застосовуються для приготування бетонної суміші, тому 

витрату добавки потрібно визначати для кожного випадку 

окремо. ПФ «Терміт» залишає за собою право змінювати 

склад своєї продукції. Всі замовлення приймаються 
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відповідно до діючих умов продажів і постачань. Користувачі 

повинні завжди використовувати найновішу версію технічної 

карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані на 

їх вимогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ «Терміт» 

Україна, 33000 

Рівненська область, Рівненський район,  

с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 145 «В» 

Тел.: +380362 61 83 64 

www.termitua.com. 

http://www.termitua.com/

