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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
 

Емульсія еластична ПЛ-127 

 
 
 
 Властивості: 
 

▪ Збільшує еластичність 

▪ Покращує адгезію до основ 

▪ Підвищує тріщиностійкість 

▪ Підвищує водонепроникність 

 

 
Фасування: 5; 10 

 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Склад водна дисперсія синтетичних полімерів 

Зовнішній вигляд однорідна рідина без сторонніх домішок молочно-білого 
кольору 

Температура застосування від +5 °С до +30 °С 

Густина ~1,03 кг/л 

Рівень рН 8,0 ± 1,0 

Витрата 0,04 - 0,12 л на 1 кг сухої суміші 

Увага! Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і 

відносній вологості 55±5%. В інших умовах характеристики добавки можуть змінитися. 

 
Увага! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не 
може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил 
виконання будівельних робіт. Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з 
матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. 
При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним описом, необхідно отримати 
консультацію у виробника або самостійно провести випробування. Письмово не підтверджені рекомендації не 
можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 
 
 
 
 
  
  

Застосування 

 
Емульсія еластична ПЛ-127 – готова до використання рідка добавка в будівельні 
розчини для підвищення їх еластичності, адгезії до основи, тріщиностійкості, 
водонепроникності. Може використовуватись практично при всіх видах 
оздоблювальних робіт на основах, що піддаються деформації, їх облицюванні, 
облаштуванні підлоги з підігрівом, стяжок на нестійких або неміцних основах або в 
умовах постійних коливань температури та вологості. Емульсія призначена для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. 
 

Підготовка 
основи 

 
Підготовка поверхні основи під нанесення будь-яких розчинових сумішей, зачинених 
із застосуванням емульсії еластичної ПЛ-127 проводиться у відповідності до вимог 
СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Поверхня основи під усі види покриттів має 
бути міцною та сухою, очищеною від забруднень та речовин, що зменшують адгезію 
розчинів (пил, бруд, масляні та жирові плями, змащувальні матеріали, лакофарбові 
покриття, тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, мають бути видалені 
і відновлені. 
 

Виконання 
робіт 

 
Емульсію еластичну ПЛ-127 розвести чистою водою (температура від +10 °С до +20 
°С) в співвідношенні залежно від виду і призначення сухої будівельної суміші. При 
зачиненні сухої будівельної суміші кількість розведеної емульсії повинна замінити 
ідентичну кількість води, залежно від потреб даної суміші. У приготовлену рідину 
всипати суху суміш і перемішати до отримання однорідної маси без грудочок за 
допомогою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Свіжі рештки розчину 
змити водою, після висихання їх можна видалити тільки механічним шляхом. 
 

Рекомендації 

 
Роботи з застосуванням модифікованих сумішей слід виконувати при температурі 
основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80%. Якщо в складі 
суміші, що використовується, вже є добавки, за дією аналогічні ПЛ-127, то необхідно 
провести попередні випробування на їхню сумісність або звернутися за порадою до 
виробника. Емульсія ПЛ-127 може бути використана для приготування як 
цементних, так і цементно-вапняних розчинів. При роботі з емульсією слід 
керуватися чинними нормами на виконання робіт. У разі сумнівів у можливості 
конкретного застосування матеріалу слід самостійно випробувати його або 
звернутися за порадою до виробника. 
 

 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. 
Увага! Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може 
привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину 

Термін та 
умови 
зберігання 

 
У герметично закритій фірмовій упаковці при температурі від +5 °С до +30 °С - 12 
місяців від дати виготовлення, вказаній на упаковці. Запобігати заморожуванню. 

Правила 
безпеки 

 
При роботі з матеріалом необхідно захищати очі та шкіру. При попаданні емульсії в 
очі слід промити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря. Невикористану 
емульсію та промивні води (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно 
ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88. 
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	 Збільшує еластичність

