
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

СТ 340 D/32
Профіль для улаштування деформаційних 
швів у системах теплоізоляції та герметизації 
швів у великопанельних будівлях

ВЛАСТИВОСТІ

• Забезпечує рівномірне розподілення  
напружень у шві 

• Ефективний, коли ширина шва  
складає 10–30 мм

• Довговічне герметичне ущільнення шва 
в поєднанні з герметиком

• Стійкий до впливу лугу
• Сумісний з герметиками 

на різних основах

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Профіль Ceresit 340 D/32 призначений для улаштування 
деформаційних швів у системах теплоізоляції, а також для 
застосування під час герметизації міжпанельних швів у збір-
ному будівництві. Забезпечує естетичне з’єднання окремих 
поверхонь із захистом від утворення тріщин, які виникають 
у разі температурного розширення будівельних матеріалів.
Використовується зсередини будівель для вертикальних і го-
ризонтальних швів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

У щойно нанесену розчинову суміш захисного шару вста-
новлюють профіль і втискають так, щоб з отворів перфоро-
ваних полиць витиснулася розчинова суміш. Потім профіль 
повністю покривається розчиновою сумішшю, яка вирівню-
ється урівень зі стіною. Армуюча склосітка захисного ша-
ру повинна улаштовуватися з нахлистом 100 мм на вбудо-
вану сітку профілю.
Під час монтажу необхідно забезпечити однакову ширину 
і прямолінійність деформаційного шва, виключити потра-
пляння штукатурок або інших твердих матеріалів у порож-
нину шва. Під час з’єднання профілів по довжині необхідно 
край клеючої стрічки, що прикріплена зі зворотного боку 
профілю, наклеїти на лицеву поверхню суміжного профі-
лю. Профілі з’єднати в стик до упору, видалити захисний 
папір на стрічці та закріпити місце стику. У місцях стику-
вання склосіток профілів виконується додаткове армуван-
ня внахлист склосіткою розміром 200 мм х 100 мм. Ділян-
ки профілів, які склеюються, повинні бути сухими і чистими.
У випадку експлуатації профілю з відкритим деформацій-
ним швом слід передбачити відведення дощової води у ниж-
ній частині вертикального шва.

ПРИМІТКИ

Під час улаштування профілів слід дотримуватися вимог тех-
ніки безпеки, застосовувати справний інструмент і спецодяг 
згідно з чинною нормативною документацією на виконан-
ня робіт з теплоізоляції фасадів. Монтажні роботи повинні 
виконуватися за температури повітря та основи від +5 °С 
до +30 °С. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час припасовування профілю до потрібного розміру не-
обхідно користуватися ножицями, призначеними для робо-
ти з пластмасовими профілями.
Під час виконання робіт з улаштування систем теплоізоля-
ції, у тому числі й улаштування профілю для швів, необхід-
но керуватися наступними документами:
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, посібником «Посібник з улашту-
вання системи зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд 
Ceresit», технологічними картами на улаштування теплоі-
золяції будівельних конструкцій із застосуванням матері-
алів Ceresit.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в горизонтальному положенні в сухих приміщен-
нях за температури від –5 °С до +40 °С. 
За умови дотримання вказаних рекомендацій строк збері-
гання складає 24 місяці.

УПАКОВКА

Профіль Ceresit CT 340 D/32 постачається у картонних ко-
робках по 25 штук в упаковці.



Кволеті фо Профешеналс 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина еластичної  
мембрани: 40 мм
Ширина склосітки: 110 мм
Довжина профілю: 2,5 мм
Кутові профілі
Матеріал: ПВХ
Колір: Білий
Густина: 1,62 ± 0,02 г/см3

Температура розм’якшення: 80 ± 2 °С
Питома в’язкість: > 40 Дж/м2

Еластична мембрана
Густина: 1,29 ± 0,02 г/см3

Твердість за Шором А 15: 70 ± 2
Міцність у разі розтягнення  
на розрив: > 13 Н/мм2

Відносне подовження  
під час розтягнення: > 250%
Склосітка
Розмір комірки: Не менше 4,5 х 4,5 мм
Товщина нитки Не менше 0,315 мм

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть слу-
гувати підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постій-
но вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути 
змінені без попереднього сповіщення. 

Склосітка відповідає ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує в ідповідність  профілю 
Ceresit CT 340 D/32 вказаним технічним характеристи-
кам у разі виконання правил зберігання і застосування, 
що наведені в даному технічному описі. Виробник не несе 
відповідальності за неправильне використання продукту, 
а також за його застосування з іншою метою та в умовах, 
не передбачених цим технічним описом. З моменту появи 
даного технічного опису всі попередні стають недійсними.




