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1. Розділ. Грунти «ТДЄ» - для підготовки під покриття та ремонту основи.

ГРУНТИ «ТДЄ» ДЛЯ СТЯЖОК, БЕТОНІВ,
ШТУКАТУРОК, ДЕРЕВИНИ, МЕТАЛУ

Грунти «ТДЄ» вирішують усі можливі проблеми по
підготовці та ремонту основи з бетонів та деревини, під
укладання різних підлогових покриттів:
 Зміцнюють основу в декілька разів
 Проникають глибоко в основу до 50 мм
 Блокують вологу в основах
 Запобігають появі грибків та плісняви
 Створюють надійну адгезію
 Зрощують нові бетони зі старими
 Можуть бути фінішними покриттями
 Запобігають корозії металевих елементів
 Для поглинаючих та непоглинаючих основ
 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Матеріали «ТДЄ» - ваш надійний партнер в підготовці основи.
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«ТДЄ» ГПУ-2К
Базовий грунт - просочення
на основі поліуретану, для
багаторазового зміцнення
поверхні поглинаючих основ:
бетонів, штукатурок, виробів з
деревини. Повністю
просочується в основу.
Супер міцна двокомпонентна
система.
Час полімеризації – 24 години.
Найкраща адгезія під усі
поліуретанові матеріали любих
виробників.

Властивості:









Повна інструкція по QR- коду

Не утворює плівку на поверхні
Зміцнює поверхню основи у 5-8 раз
Паропроникний
Може застосовуватись по вологім
основам до 7%
Під подальшу роботу усіма
матеріалами «ТДЄ»
Під подальшу роботу іншими
поліуретановими матеріалами
Створює міцний компаунд у суміші з
піском у відношенні 1 : 5…8 по масі
Розхід 0,15…0,5 – залежить від
поглинання основи

Надійний, перевірений часом базовий грунт – просочуючий основу,
не утворюючий плівку на поверхні, багаторазово зміцнюючий
поверхню. Не чутливий до вологих основ. Раз і назавжди
обезпилюючий поверхню. Може бути фінішним покриттям. Склеює
тріщини з розкриттям до 0,4 мм.
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«ТДЄ» ГПУГ-2К
Для дуже глибокого
проникнення та зміцнення
основ з бетонів: стяжки,
штукатурки; деревини.
Поліуретановий надтекучий
грунт – просочує бетони до 50
мм, дерево, пластики,
композити та навіть метал! Має
довгий час полімеризації в
середині основи – до 5…10 діб.
Властивості:











Повна інструкція по QR- коду

Повністю входить у основу
Не утворює плівку на поверхні
Зміцнює основу у 3-8 раз
Паропроникний
Може застосовуватись по вологім
основам до 8%
Під подальшу роботу усіма
матеріалами «ТДЄ»
Під подальшу роботу іншими
поліуретановими матеріалами
Утворює міцний компаунд у суміші
з піском у відношенні 1 : 5…8 по
масі
Розхід 0,35…0,8 – залежить від
поглинання і початкової міцності
основи

Спасає найпроблемніші стяжки від демонтажу. Якщо вам зробили
стяжку з підігрівом міцністю не 25 МПа – як це потрібно по ДБН, а
менш міцною – цей грунт єдиний, який може просочитися на 50 мм !
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«ТДЄ» ГПУМ-2К
Грунт – плівко утворюючий
адгезійний на основі
поліуретану, для поглинаючих
та не поглинаючих поверхонь,
для зрощування нових та старих
бетонів, для багаторазового
зміцнення поверхні основи.
Час полімеризації – 24 години.

Властивості:

Повна інструкція по QR- коду

 Утворює дуже міцну плівку на
поверхні основи
 Зміцнює поверхню основи у 5-8 раз
 Паропроникний
 Може застосовуватись по сухим та
вологім основам до 4% безпосередньо,
а по ГПУ-2К, ГПУГ-2К – для
зрощуваня нових та старих основ,
бетонів, стяжок – при вологості до 6%
 Утворює міцний компаунд у
суміші з піском у відношенні 1 : 5…8
по масі
 Розхід 0,15…0,25 – залежить від
поглинання основи
 Два шари мають пароізоляційні
властивості

Якщо у вас стяжка потрібної міцності, і вам потрібен
економний грунт під ПУ клеї різних виробників, чи
потрібно потрібно супер надійно зростити стару стяжку з
новою, чи нівеліркою, щоб ніколи не відшарувалася – цей
грунт – найкращий вибір!
Більш міцної та надійної системи годі шукати!
Два шари грунту ізолюють вологу в основах до 4%.
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«ТДЄ» ГПУЕ-2К
Супер - еластична гідро та
пароізоляція з еластичністю до
1600%, плівко утворююча на
основі поліуретану, для
створення армованої
гідроізоляції та
паронепроникної мембрани.
Час полімеризації шару – 24
години. Потребує
багатошарового нанесення.

Властивості:

Повна інструкція по QR- коду

 Утворює дуже еластичну – до
1500%, плівку на поверхні
 Паронепроникна
 Може застосовуватись по вологім
основам до 8%, по базовим грунтам
ГПУ-2К та ГПУГ-2К
 Під подальшу роботу іншими
матеріалами, що містять
поліуретан
 Утворює міцний еластичний
компаунд у суміші з піском у
відношенні 1 : 5…8 по масі
 Розхід 0,35…0,6 – залежить від
задач що вирішуються
 При багатошаровому армованому
сіткою застосуванні – утворює
розділову армовану мембрану

Створення високо еластичного розділового шару запобігає
розтріскуванню чи відшаруванню покриття при появі тріщин у
основі, а силове армування – запобігає появі таких тріщин у
основі. У багатьох випадках заміняє дорогі розділові підкладки з
пароізоляцією.
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«ТДЄ» ГПІЕП-2К
Епоксидний паро ізолятор,
надійно блокує любу остаточну
вологу в основах – без обмеження
вологості. Утворює дуже міцну
плівку з еластичністю 50%. Дає
можливість швидко укладати
підлогові покриття на нові вологі
основи підлог.
Час полімеризації слоя – 24
години. Потребує багатошарового
нанесення.

Властивості:








Повна інструкція по QR- коду

Утворює прочну еластичну
плівку на поверхні
Паронепроникна
Може застосовуватись по
основам любої вологості
Під подальшу роботу іншими
матеріалами, що містять
епоксид
Утворює дуже міцний
еластичний компаунд у суміші
з піском у відношенні 1 : 5…8
по масі
Розхід 0,1…0,25 – залежить від
задач що вирішуються

Без зайвих слів – це найкращій в Україні паро ізолятор по
співвідношенню ціна/якість !
Якщо у вас волога підлога, хоч у квартирі, хоч у подвалі
будинку – 2-3 шари цього грунту, і за 24 години у
приміщенні буде сухо, і можна хоч паркет в підвалі
укладати після застосування цього грунту.

1. Розділ. Грунти «ТДЄ» - для підготовки під покриття та ремонту основи.

«ТДЄ» ГПІЕМ-3К
Епоксидно-поліуретанова
кольорова композиція, яка може
виконувати функції як паро
ізолюючого грунту, так і
фінішного захисного покриття.
Утворює дуже міцну плівку з
еластичністю 180%. Не ковзка у
сухому та вологому стані.
Витримує рух вантажного авто
транспорту. Час полімеризації
шару – 2-6 години. Потребує
багатошарового нанесення.
Властивості:








Повна інструкція по QR- коду

Утворює прочну еластичну
плівку на поверхні
Паронепроникна
Може застосовуватись по
основам любої вологості
Під подальшу роботу іншими
матеріалами, що містять
епоксид чи поліуретан
Утворює дуже міцний
еластичний компаунд у суміші
з піском у відношенні 1 : 5…8
по масі
Розхід 0,1…0,15 на шар –
залежить від задач що
вирішуються

Унікальне грунт – покриття, яке може зачепитися за любу
основу, створити супер - міцне, анті – ковзке, пароізоляційне
покриття, яке буде безпечне настільки, що їм можна
покрити навіть ємність для збереження питної води.
Найкраще кольорове фінішне покриття. Після
полімеризації – повністю безпечне навіть для зберігання
питної води.

СУМІСНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ «ТДЄ»
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МІЖ СОБОЮ

При роботах з різними матеріалами «ТДЄ» слід
керуватися
Шар
знизу
ГПУ-2К
ГПУГ2К
ГПУМ2К
ГПУЕ2К
ГПІЕП2К
ГПІЕМ3К

Шар зверху
ГПУ- ГПУГ- ГПУМ- ГПУЕ- ГПІЕП- ГПІЕМ2К
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√√
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×

√

√√

√

√ - повна сумісність
√√ - типове системне рішення
× - не бажана сумісність (адгезія можлива через
пропісочення)

×× - не сумісні (адгезія можлива тільки через
пропісочення)
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СУМІСНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ «ТДЄ»
З МАТЕРІАЛАМИ ІНШИХ
ВИРОБНИКІВ НА РІЗНИХ ОСНОВАХ
При подальшій роботі по матеріалам «ТДЄ» - матеріалами
різних виробників на різних основах слід керуватися
таблицею сумісності

Шар
знизу
«ТДЄ»
ГПУ-2К
ГПУГ2К
ГПУМ2К
ГПУЕ2К
ГПІЕП2К
ГПІЕМ3К

Інші матеріали на різних основах
ЦПС, Водних Розчин Поліурета Епокси
Бетон
никах
нів
дів

П

√
√

√
√

П

П

√

√

П

П

П

√

П

П

П

П

√*/П

√

П

П

П

√

√

П

П

П

П

П

√

√ - повна сумісність
√* - сумісність у вказаному в інструкції часовому інтервалі
П

– сумісність через пропісочення нижнього шару
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СИСТЕМНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
ГРУНТІВ «ТДЄ»
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ
Силове зрощення старих міцних бетонів,
стяжок, залиття нівелірок
1. Просочення старої міцної основи грунтом ТДЄ ГПУ-2К з розходом
0,2…0,4 кг/м2 – залежить від рівності основи.
2. Нанесення грунту ТДЄ ГПУМ-2К з розходом 0,3…0,4 кг/м2.
3. Залиття нового шару бетону, нівелірки.

Силове зрощення старих слабких бетонів,
стяжок, залиття нівелірок
1. Просочення старої слабкої основи грунтом ТДЄ ГПУГ-2К з розходом
0,35…0,8 кг/м2 – залежить від початкової міцності основи.
2. Нанесення грунту ТДЄ ГПУМ-2К з розходом 0,3…0,4 кг/м2.
3. Залиття нового шару бетону, нівелірки.

Блокування остаточної вологості в основах
1. Просочення старої міцної основи грунтом ТДЄ ГПУ-2К з розходом
0,2…0,3 кг/м2 – залежить від рівності основи, чи просочення старої
слабкої основи грунтом ТДЄ ГПУГ-2К з розходом 0,35…0,8 кг/м2 –
залежить від початкової міцності основи.
2. Нанесення грунту ТДЄ ГПІЕП-2К з розходом 0,3 кг/м2 у два шари
(перший шар – 0,2 кг/м2, другий шар – 0,1 кг/м2). Два шари
дозволяють заблокувати вологу в основі до 6%.
3. Нанесення третього шару грунту ТДЄ ГПІЕП-2К з розходом 0,1
кг/м2 – дозволить заблокувати остаточну вологість основи до 8%.
4. Нанесення четвертого шару грунту ТДЄ ГПІЕП-2К з розходом 0,1
кг/м2 – дозволить заблокувати остаточну вологість основи до 10%.
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Створення еластичного гідроізоляційного
розділового армуючого шару
1. Просочення старої міцної основи грунтом ТДЄ ГПУ-2К з розходом
0,2…0,3 кг/м2 – залежить від рівності основи, чи просочення старої
слабкої основи грунтом ТДЄ ГПУГ-2К з розходом 0,35…0,8 кг/м2 –
залежить від початкової міцності основи.
2. Нанесення грунту ТДЄ ГПУЕ-2К з розходом 0,30…0,35 кг/м2 у два
шари, з утопленням у другому шарі армуючої сітки платністю не
менше ніж 160 г/м2.
3. Нанесення зверху ще мінімум одного шару грунту ТДЄ ГПУЕ-2К з
розходом 0,15 кг/м2.
Три шари грунту дозволяють надійно заблокувати вологу в основі до
6%, та створити надійну гідроізоляцію, при наявності сітки –
армовану.
Нарощуванням шарів грунту ТДЄ ГПУЕ-2К створюють високоміцну
розділову основу під подальше укладання підлогових покриттів на
поліуретановмістні матеріали. У випаду застосування матеріалів на
іншій основі – верхній шар грунту потребує пропісочення по свіжо
нанесеному шару.

Пропісочення - створення надійного
адгезійного шару для подальшої роботи
матеріалами на любій основі
Верхній шар любого матеріалу «ТДЄ» можна просипати піском
покривши всю поверхню з орієнтовним розходом 3…4 кг піску на 1 м2
поверхні.
Через 24 години залишки піску видаляються спершу щіткою, потім
промисловим пилососом.
Отримана поверхня одразу придатна до подальшої роботи
матеріалами на любих основах різних виробників.
Виняток.
Для створення не ковзкої фінішної поверхні піском можна просипати
середній шар матеріалу ТДЄ ГПІЕМ-3К, закріпивши його зверху 1-2
шарами ГПІЕМ-3К.

2. Розділ. Підкладки «ТДЄ» - розділові, армуючі, звукоізоляційні.

ПІДКЛАДКИ «ТДЄ» РОЗДІЛОВІ, АРМУЮЧІ,
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ, ДЛЯ ПАРКЕТУ,
ПЛИТКИ ТА ІНШИХ ПІДЛОГОВИХ
ПОКРИТТІВ

Розділові підкладки «ТДЄ» здатні забезпечити надійне укладання
різних підлогових покриттів на недостатньо міцну основу, при цьому
на відміну від імпортних аналогів при укладанні можуть бути
застосовані клеї різних виробників, на різних основах.

Розділові підкладки «ТДЄ» забезпечують укладання підлогових
покриттів суцільним шаром, без розривів на любій площі.

Розділові підкладки «ТДЄ» дозволяють укладання підлогових
покриттів через деформаційні, температурні та компенсаційні шви,
тріщини, не винуті маяки - без необхідності дублювати такі шви у
підлогових покриттях.

Розділові підкладки «ТДЄ» при застосування у два шари надають
підлозі звукоізоляційні властивості, які залежать також від клею
якій застосовується при укладанні, і забезпечують рівень зниження
звуку 14…20 дБ.

2. Розділ. Підкладки «ТДЄ» - розділові, армуючі, звукоізоляційні.

«ТДЄ» П-1,5мм

Підкладка розділова під різні
підлогові покриття (паркет,
вініл, масивну дошку) – що
укладаються на клей, а також
під підлогові без клейові
системи (ламінат та паркетна
дошка з замком).

Властивості:











Повна інструкція по QR- коду

Товщина підкладки 1,0 мм + 0,25
мм з двох сторін товщина ворсу
Не гніє, не боїться води.
Паропроникна.
Щільність 250 г/м2.
Постачається в рулонах, ширина
рулона 101 см.
Матеріал – нетканий поліестр.
Під подальшу роботу матеріалами
на любій основі. Клей зверху та
знизу повинен бути той самий
Придатна і рекомендована для
підлог з підігрівом.
Витримує розтягування до 30%
Не виділяє шкідливих речовин
взагалі.

По своїм розділовим якостям заміняє шар фанери товщиною 10-12 мм.
При укладанні у 2 шари набуває звукоізоляційних якостей для зменшення рівня звуку до
14…20 дБ в залежності від клею що застосовується при укладанні.
Забезпечує необхідні амортизаційні властивості для танцювальних залів та спортивних
залів для ігрових видів спорту де нормовано відскок м’яча.

1. Розділ. Підкладки «ТДЄ» - розділові, армуючі, звукоізоляційні.
2.

«ТДЄ» ПА-1,9мм
Підкладка розділова армована,
під різні підлогові покриття
(паркет, плитка, камінь) – що
укладаються на клей, а також
під підлогові без клейові
системи (ламінат та паркетна
дошка з замком).
Для основ зі швами та
тріщинами – надійне
армування та запобігання
тріщіноутворенню.

Властивості:











Повна інструкція по QR- коду

Товщина підкладки 1,1 мм + 0,4 мм
з двох сторін товщина ворсу
Не гніє, не боїться води.
Паропроникна.
Щільність 250 г/м2.
Постачається в рулонах, ширина
рулона 101 см.
Матеріал – нетканий поліестр.
Під подальшу роботу матеріалами
на любій основі. Клей зверху та
знизу повинен бути той самий
Придатна і рекомендована для
підлог з підігрівом, та основ з
багатьма тріщинами та швами
Витримує розтягування до 25%
Не виділяє шкідливих речовин
взагалі.

По своїм розділовим якостям заміняє шар фанери товщиною 10-12 мм. Найміцніша серед
аналогічних підкладок. При укладанні у 2 шари набуває звукоізоляційних якостей для
зменшення рівня звуку до 14…20 дБ в залежності від клею що застосовується при
укладанні.
Також при укладанні у два шари підлога набуває необхідної амортизації для укладання
спортивного паркетного покриття в професійних спортивних залах, де нормовано рівень
амортизації.

ПОКРИТТЯ «ТДЄ» - ДЛЯ ТЕРАС
Покриття для террас та садових меблів «ТДЄ» принципово
відрізняється від усіх інших на ринку матеріалів аналогічного
призначення, бо є колоруємим просоченням на базі поліуретану із
супер текучестю, який одночасно із захистом поверхні – дуже сильно
її зміцнює на глибину просочення.
Недоліки усіх аналогів :

3. Розділ. Покриття «ТДЄ» - для террас.

 посиріння під впливом УФ;
 низька зносостійкість;
 погана адгезія з термодеревиною.
Покриття для террас від «ТДЄ» - не має жодного з перелічених
недоліків. Тераси просочені покриттями для террас «ТДЄ» - не
змінюють свій зовнівшій вигляд роками!

Крім того покриття для террас «ТДЄ» дозволяють власникам
підібрати самостійно потрібні насиченість та інтенсивність кольору.
І кольорів для цього ми пропонуємо багато, крім безколірного:
 сірий
 чорний
 червоний
 зелений
 синій
 бежевий
І вони не будуть потребувати додаткового захисту зверху!
Наші рекомендації – наносити 2 шари, мокрим по мокрому.

З матеріалами «ТДЄ» для покриття террас – вам не доведеться
кожен сезон оновлювати чи перепокривати тераси, чи боротися з їх
посирінням, витрачаючі на це кошти.
Покриття «ТДЄ» для террас – економія вашого гаманцю!

«ТДЄ» ПТ-1
Просочення для террас та садових
меблів на базі супер текучого
поліуретану та спеціального
колоранту, яким можно самостійно
підібрати необхідну інтенсивність
та насиченість кольору.
Надійно просочує любу породу
дерева, включаючи термодеревину.
Повністю впитується в деревину.

3. Розділ. Покриття «ТДЄ» - для терас.

Для терас із: звичайної деревини,
термодеревини, композитніх
матеріалів, металевих елементів та
основ терас.

Властивості:










Повна інструкція по QR- коду

Не утворює плівки при нанесенні
Утворює дуже міцну плівку при
нанесенні у 2 шари
Хімічно зв’язується з деревиною
Кількістю коло ранта від 0 до 5%
можно регулювати насиченість
кольору
Не відшаровується від деревини під
впливом вологи чи температури
Просочується навіть у метал на 0,4 мм
без відшаровування
Не змінює вигляд значно довше за
існуючі аналоги
Може постачатися в кольорах:
безкольорний, сірий, чорний,
червоний, коричневий, зелений, синій,
бежевий

Не потребує додаткового безкольорового захисту зверху. Хімічно та
механічно значно стійкіший за аналоги. Дуже добрий гідрофобізатор.
Не сиріє під впливом ультрафіолету. Захищає навіть метал,
просочуючись в нього на 0,4мм.
Не змінюється під впливом дощу,
снігу, сонця, вітру. Ідеальне просочення для терас та основи під
терасами з любих матеріалів.

ПОКРИТТЯ «ТДЄ» - ДЛЯ ПАРКЕТУ
Для надійного, довготривалого та безпечного
захисту підлог та стін з деревини та усіх видів
паркету ми пропонуємо:

4. Розділ. Покриття «ТДЄ» - для паркета.

олію – яка просочує деревину надаючи феноменальну
зносостійкість не утворюючи плівку на поверхні, усього один вид
найкращої на даний час за споживчими властивостями олії для
паркету, яка може колоруватися у 26 кольорів;
лак – який укриває деревину тонким, але дуже міцним
шаром, дуже надійно захищаючи підлогу від механічних та
хімічних впливів, і за сучасними Taber test – на зносостійкість,
на даний час є найкращим на ринку, при значно нижчій
вартості, ніж імпортні аналоги, та на ваш вибір може бути:
матовим, полу матовим, глянцевим.

Ми не пропонуємо дуже багато різних видів олій та
лаків, ми пропонуємо:




Найкраще
Найміцніше
Українське

НАШІ ПОКРИТТЯ «ТДЄ» ДЛЯ ПАРКЕТУ ТА ДЕРЕВИНИ ВИГІДНІ ТИМ , ЩО ЯВЛЯЮЧИСЬ СУТО
ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ, МОЖУТЬ БУТИ БЕЗПРОБЛЕМНО ЗАСТОСОВАНІ НЕ
ПРОФЕСІОНАЛАМИ З ОТРИМАННЯМ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ .

«ТДЄ» МПЦ-1
Олія для паркету «ТДЄ» МПЦ-1
принципово відрізняється від усіх
інших на ринку матеріалів
аналогічного призначення, бо є
колоруємим просоченням на базі
100% соєвої олії , яке не
потребуює додаткового захисту
зверху безкольоровими
матеріалами.

4. Розділ. Покриття «ТДЄ» - для паркета.

Постачається в економній тарі –
металевих банках по 1 літру.
Рекомендовано шліфування
зерном 80 до нанесення олії.
Властивості:







Повна інструкція по QR- коду

Перший шар повністю просочується в
деревину.
Другий шар утворює прочну тонку
плівку на поверхні.
Третій шар наноситься як лак,
утворюючи міцну плівку.
Розхід на: 1 шар – 30 г/м2; 2 шари – 55
г/м2; 3 шари – 80 г/м2.
Може наноситися: методом
розпилення, тряпкою, падами,
валіками
Методи нанесення можна комбінувати
в залежності від призначення
приміщення

Олія «ТДЄ» МПЦ-1 у кольорі 99-Натуральний
На індустріальному паркеті з системою підігріву

26 базових варіантів кольорів

4. Розділ. Покриття «ТДЄ» - для паркета.

 99 – натуральний
 00 – нейтральний (не змінює колір дерева у 2 шари)
 24 кольори

КОЛЬОРОВА ОЛІЯ «ТДЕ» МПЦ-1 НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО БЕЗКОЛЬОРОВОГО ЗАХИСТУ
РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ У 2 ШАРИ
ОЛІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ «ТДЄ» МПЦ-1 – ЕКОНОМІЯ ДЛЯ ВАШОГО ГАМАНЦЯ

«ТДЄ» ЛПУ-2К
 На 100% - чистий
поліуретановий двокомпонентний
лак.
 Надміцний, безпечний,
безпроблемний в нанесенні.
 Самогрунтуючий.
 Якшо потрібен надійний лак
для професійної чи самостійної
роботи – цей лак найкращий вибір!
Варіанти лаку:

4. Розділ. Покриття «ТДЄ» - для паркета.

Матовий / Напівматовий / Глянцевий

Властивості:









Повна інструкція по QR- коду

Може застосовуватися без
спеціальної ґрунтовки, у цьому
випадку перший шар самогрунтуючий
Може застосовуватися з любими
грунтами Bona для зміни вигляду
Найміцніший з існуючих на ринку
по taber-test на зносостійкість
Витрати на: 1 шар – 120 г/м2; 2
шари – 220 г/м2; 3 шари – 320 г/м2.
Може наноситися: валіками,
пензлями
Чим більше шарів лаку – тим
більше прояви глянцю чи матовості
Для профі та не профі застосування
ВИГЛЯД ПАРКЕТУ ПОКРИТОГО ЛАКОМ «ТДЄ» ЛПУ-2К

