
BETEK FAYFIKS
პროდუქციის კატალოგი







შოვების შევსების შესაძლებლობა: სულ მცირე 48 
საათის შემდგომ; ზემოთ მოცემული დროები, 23  
± 20 C ტემპერატურასა და 50  ± 5 % - იან 
ტენიანობის მიხედვით არის დათვლილი. უფრო 
მაღალ ტემპერატურებზე ხანგრძლივობა 
შემცირდება, ხოლო დაბალ ტემპერატურაზე 
ხანგრძლივობა გაიზრდება. 

ხარჯვა

მითითებული მონაცემები დაახლოებითია და ზუსტი ხარჯვის გასაგებად რეკომენდებულია 
ტესტირების ჩატარება. 

შენახვა
გაუხსნელი შეფუთვა შეიძლება შენახულ იქნას მშრალ და გრილ ადგილას 1 წელი. 

შეფუთვა
25 კგ - იანი მუყაოს ტომარა;  

გამოყენება
ზედაპირი, რომელზეც გამოყენებული იქნება 
სტანდარტული წებო-ცემენტი, უნდა იყოს 
სუფთა, მშრალი და მყარი. ზედაპირზე 
არსებული უხეში ნარჩენები უნდა 
გადაიფხიკოს. ფორებიანი და 
წყალშთანთქმადი ადგილები 
გამოყენებამდე უნდა დასველდეს.  
ფისოვანი ცემენტი 5,5 – 6,5 ლ წყლით სავსე 
სათლში ნელ ნელა ჩავყროთ და დაბალ 
სიჩქარიანი მიქსერით მოვურით სანამ 
ერთგვაროვან მასას არ მივიღებთ, შემდეგ 5 
წუთი დავასვენოთ და 1 – 2 წუთით ხელახლა 
ამოვურით მიქსერით. მომზადებული დუღაბი 
შესაბამისი კბილანებიანი ქაფჩით 
მოსაპირკეთებელ მასალაზე უნდა 
დავიტანოთ. მომზადებული დუღაბი 
მაქსიმუმ 20 წუთში უნდა გავხარჯოთ. 
მომზადებული დუღაბის სისქე კბილანებიანი 
ქაფჩით განისაზღვრება. 20X20 სმ - ზე დიდი 
ზომის მოსაპირკეთებელ ფილებზე ორ 
მხრივი წასმა (როგორც ფილაზე ასევე 
ზედაპირზე) უნდა მოხდეს, ასევე ქაფჩის 
კბილანების ზომაც უნდა გავზარდოთ. კარგი 
შედეგის მისაღებად, გამოყენებისას შოვების 
ჯვრები და რეზინის ჩაქუჩი უნდა იყოს 
გამოყენებული. გარემო ტემპერატურა +5 + 
300 C შორის უნდა იყოს.პირდაპირი მზის 
სხივების ქვეშ არ უნდა იქნას გამოყენებული. 



BETEK FAYFIKS  TA-10
ცემენტის ბაზაზე დამზადებული, ჩამოცურებისადმი 
მაღალი მედეგობის მქონე ფისოვანი ცემენტია, 
რომელსაც დუღაბის სათლში მოცდის (გაჩერების) დრო 
გახანგრძლივებული აქვს.  გამოყენებისას იძლევა 
გაუმჯობესებულ  შედეგს.  
პროდუქტი შეესაბამება TS EN 12004 სტანდარტს, C1TE 
კლასს. 

გამოყენების ადგილები
პროდუქტი გამოიყენება კერამიკის, 
ფილის ან მსგავსი 
მოსაპირკეთებელი ფილებზე, 
საცურაო აუზებში, წყლის ავზებში, 
სააბაზანოებში, საპირფარეშოებსა 
და სამზარეულოებში. 
რეკომენდირებული გამოყენებულ 
იქნას ცემენტის ფუძით 
შებათქაშებულ ზედაპირებსა და 
ბეტონის მჭიმებზე.



მახასიათებლები
Fayfiks TA-10, სპეციალური შემადგენლობის 
გამო, ადვილად ეწებება გამოსაყენებელ 
ზედაპირს  და არ სრიალებს. მოქნილობის 
და გამძლეობის წყალობით, კერამიკულ 
ფილას დამუშავების შესაძლებლობას 
აძლევს.  ტემპერატურული 
ცვლილებებისადმი მედეგია და 
ექსტერიერის ზედაპირებზე აქვს ძალიან 
კარგი წებოვნება. მარტივად გაშლადია და 
მისი ხანგრძლივი მოქმედების დრო ზოგავს 
შრომასა და დროს. 

ხანძრის კლასი: A1; ზემოთ მოცემული დროები, 23  ± 20 C ტემპერატურასა და 50  ± 5 % - იან ტენიანობის 
მიხედვით არის დათვლილი. უფრო მაღალ ტემპერატურებზე ხანგრძლივობა შემცირდება, ხოლო დაბალ 
ტემპერატურაზე ხანგრძლივობა გაიზრდება.

გამოყენება
ზედაპირი, რომელზეც გამოყენებულ იქნება Fayfiks 
TA-10, უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და მყარი. ზედაპირზე 
არსებული ამობურცული ადგილები უნდა გადაიფხიკოს. 
ფორებიანი და წყალშთანთქმადი ადგილები 
გამოყენებამდე უნდა დასველდეს. ფისოვანი ცემენტი 
5,5 – 6,5 ლ წყლით სავსე სათლში ნელ ნელა უნდა 
ჩავყროთ და დაბალ სიჩქარიანი მიქსერით მოვურით 
სანამ ერთგვაროვან მასას არ მივიღებთ, შემდეგ 5 წუთი 
დავასვნოთ და 1 – 2 წუთით ხელახლა ამოვურით 
მიქსერით. მომზადებული დუღაბი შესაბამისი 
კბილანებიანი ქაფჩით მოსაპირკეთებელ მასალაზე 
უნდა დავიტანოთ. მომზადებული დუღაბი მაქსიმუმ 20 
წუთში უნდა გავხარჯოთ.მომზადებული დუღაბის სისქე 
კბილანებიანი ქაფჩით განისაზღვრება. 20X20 სმ - ზე 
დიდი ზომის მოსაპირკეთებელ ფილებზე ორ მხრივი 
წასმა (როგორც ფილაზე ასევე ზედაპირზე) უნდა 
მოხდეს, ასევე მალკის კბილანები ზომაც უნდა 
გავზარდოთ. კარგი შედეგის მისაღებად, გამოყენებისას 
შოვების ჯვრები და რეზინის ჩაქუჩი უნდა იყოს 
გამოყენებული. გარემო ტემპერატურა +5 + 300 C შორის 
უნდა იყოს.პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ არ უნდა 
იქნას გამოყენებული. 

ხარჯვა

მითითებული მონაცემები დაახლოებითია, და ზუსტი ხარჯვის გასაგებად რეკომენდებულია 
ტესტირების ჩატარება. 

შენახვა
გაუხსნელი შეფუთვა შეიძლება შენახულ იქნას მშრალ და გრილ ადგილას 1 წელი.

შეფუთვა
25 კგ - იანი მუყაოს ტომარა;  



BETEK FAYFIKS  TA-15
ცემენტის ფუძიანი პოლიმერით გაჯერებული, გაუმჯობესებული ელასტიურობითა და 
გაძლიერებული ჩამოცურების პერფორმანსის მქონე, მზა დუღაბის ღიად დაცდის 
გახანგრძლივებული დროის მქონე მაღალი ხარისხის გრანიტისა და მარმარილოს ფისოვანი 
ცემენტია. პროდუქტი არის თიოქსოტროპული და ულტრა მოქნილი. ადვილად 
დასატანია.შეესაბამება TS EN 12004 სტანდარტს, C2TE კლასს. 
გამოყენების ადგილები: პროდუქტი გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის გრანიტის, 
მარმარილოს, კერამიკის, ბუნებრივი ქვის, დიდი ზომის კერამიკული ფილების, მინის 
მოზაიკის, ფაიფურის კერამიკული ან მსგავსი მოსაპირკეთებელი ფილების მისაწებებლად. 
გამოყენება რეკომენდებულია ცემენტის ფუძიან ბათქაზე და ბეტონის ზედაპირებზე. აგრეთვე, 

პროდუქტის გამოყენება 
შესაძლებელია საავადმყოფოებში, 
სკოლებში, ბიზნეს ცენტრებში, 
დატვირთულ ქვეითი და 
სატრანსპორტო მოძრაობის 
ადგილებში. შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნას მარმარილოს, 
გრანიტისა და მსგავსი მძიმე 
მასალების ვერტიკალურად და 
ჰორიზონტალურად მისაწებებლად. 
ასევე გამოიყენება სველ 
წერტილებში, აბანოებში, საუნებსა 
და აუზებში. 

მახასიათებლები
Fayfiks TA-15, სტრუქტურაში 
არსებული სპეციალური 
შემადგენლობის გამო, ადვილად 
ეწებება გამოსაყენებელ ზედაპირს 
და არ სრიალებს. მოქნილობის და 
გამძლეობის წყალობით, 
შესაძლებელს ხდის კერამიკული 
ფილის დამუშავებას. 
ტემპერატურული სხვაობებისადმი 
მდგრადია და აქვს ძალიან კარგი 
წებოვნება ექსტერიერის 
ზედაპირებზე. ადვილად 
დასატანია და მისი ხანგრძლივი 
მოქმედების დრო ზოგავს შრომასა 
და დროს. 



შოვების შევსების შესაძლებლობა  : სულ მცირე 
24 საათის შემდგომ ხანძრის კლასი: A1 ზემოთ 
მოცემული დროები, 23  ± 20 C ტემპერატურასა და 
50  ± 5 % - იან ტენიანობის მიხედვით არის 
დათვლილი. უფრო მაღალ ტემპერატურებზე 
ხანგრძლივობა შემცირდება, ხოლო დაბალ 
ტემპერატურაზე ხანგრძლივობა გაიზრდება.

მომზადება
კონტეინერში ჩაასხით 7.0-7.5 ლტ წყალი 
კონტეინერში და დაამატეთ 25 კგ-იანი Fayfiks 
TA-15 ნელა-ნელა. მოურიეთ 
დაბალსიჩქარიანი მიქსერით მანამ, სანამ 
ერთგვაროვანი დუღაბი არ მიიღება. 
მომზადებული დუღაბი 5 წუთით უნდა 
დავასვენოთ. დაასრულეთ მარმარილოს, ან 
გრანიტის დაგების და კორექტირების 
პროცესი მაქსიმუმ 30 წუთში. წასმისას 
მოარიდეთ მასალა პირდაპირი მზის 
სხივებს.ფასადებზე მაქსიმუმ 33X33 სმ 
ზომისა და 10 მმ სისქის საშუალო ზომის 
კერამიკული ფილები ან და სხვა მსგავსი 
მოსაპირკეთებელი ფილები კედლებზე 3 მ 
სიმაღლემდე შეიძლება იქნას დატანილი. 
დატანისას ორ მხრივი წებოვნება უნდა 
განხორციელდეს, როგორც მოსაპირკეთებელ 
ფილაზე ასევე კედელზე უნდა წაესვას 
მომზადებული დუღაბი. კარგი შედეგის 
მისაღებად, გამოყენებისას შოვების ჯვრები 
და რეზინის ჩაქუჩი უნდა იყოს 
გამოყენებული. გარემო ტემპერატურა +5 + 
300 C შორის უნდა იყოს. 

ხარჯვა

მითითებული მონაცემები დაახლოებითია, და ზუსტი ხარჯვის გასაგებად რეკომენდებულია 
ტესტირების ჩატარება. 

დასაწყობება
გაუხსნელი შეფუთვა შეიძლება შენახულ იქნას მშრალ, გრილ, ნესტისაგან და პირდაპირი მზის 
სხივებისგან დაცულ ადგილას 1 წელი. 

შეფუთვა
25 კგ - იანი მუყაოს ტომარა;

გამოყენება
ზედაპირი, რომელზეც გამოყენებულ იქნება Fayfiks TA-15, უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და მყარი. ზედაპირზე 
არსებული ამობურცული ადგილები უნდა გადაიფხიკოს. ფორებიანი და წყალშთანთქმადი ადგილები 
გამოყენებამდე უნდა დასველდეს. 



BETEK FAYFIKS  P-40
Fayfiks P-40 არის ცემენტის ბაზაზე, პოლიმერის ბოჭკოთი გაძლიერებული სპეციალური   
ბათქაში, რომელიც ინტერიერში და ექსტერიერში, პოლისტირენის ბაზიანი (XPS, EPS) და 
ქვაბამბის ფილების მსგავსი თბო და ხმის საიზოლაციო მასალების მისაწებებლად და 
შესაბათქაშებლად გამოიყენება.

მახასიათებლები
პროდუქტის გამოყენება შესაძლებელია ინტერიერსა და ექსტერიერში ბეტონზე, ნედლ 
ბეტონზე და გაზობლოკის ზედაპირებზე; გამოიყენება სარემონტო სამუშაოებისთვის, 
თბოსაიზოლაციო მასალების მისაწებებლად; ლილვაკის გამოყენებით, შესაძლებელია 

სტრუქტურის/დეკორის მიცემა; 
პოლისტირენის ბაზიან და ქვაბამბის 
ფილებზე მჭიდრო მოჭიდება აქვს; 
მასალის სტრუქტურაში შემავალი 
დიდი რაოდენობის ჯანსაღი 
პოლიმერის შემცველობის წყალობით 
ელასტიურია, უსაფრთხო, პროდუქტი 
ძლიერი ზემოქმედებისადმი  
მედეგია; გააჩნია ზედაპირთან კარგი 
მოჭიდების ფუნქცია. სტრუქტურაში 
შემავალი ბოჭკოვანი ძაფების 
წყალობით, ტემპერატურული 
ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილ 
დაჭიმულობებსა და ვიბრაციებს 
შთანთქავს, გაბზარვის რისკებს 
მინიმუმამდე ამცირებს; პროდუქტის 
ტემპერატურული სხვაობისადმი 
გრძელვადიან მედეგობას 
ადასტურებს ჰიდროთერმული 
კედლის ტესტები; მასალას აქვს 
წყლის უკუგდები უნარი, ორთქლის 
მაღალი გამტარობა. ელასტიურობის 
წყალობით, მასალის ზედაპირზე 
გამოყენებას და მუშაობას 
ამარტივებს.



ხარჯვა

გასათვალისწინებელი, რომ ხარჯვა დამოკიდებული ზედაპირის სისწორესა და დატანის 
მეთოდებზე. ზუსტი ხარჯვის გასაგებად რეკომენდებულია ნიმუშის გაკეთება. 

დუღაბის მომზადება
ბეტეკის თბოსაიზოლაციო ბათქაში სუფთა და ცივ წყალში  ნელა-ნელა დაამატეთ და დაბალსიჩქარიანი 
მიქსერის საშუალებით, დაახლოებით, 10 წუთი ურიეთ, მანამ, სანამ დუღაბი არ გათავისუფლდება 
გრანულებისგან. წყლის საჭირო რაოდენობა ტემპერატურული პირობების მიხედვით უნდა განისაზღვროს. 
დააყოვნეთ დუღაბი 5 წუთი და ისევ მოურიეთ. საჭიროების შემთხვევაში ნარევის კონსისტენციას დაამატეთ 
წყალი. მომზადებული ნარევი ტემპერატურული პირობების გათვალისწინებით, 2-2,5 საათში უნდა 
გაიხარჯოს. გამაგრებულ მასაზე წყლის დამატება, ხელახლა გამოყენების მიზნით დაუშვებელია. 

გაზავება
25 კგ-იანი Betek Fayfiks P-40 ტემპერატურული პირობების გათვალისწინებით, 6-7 ლიტრ წყალთან უნდა 
იქნას შერეული. 

დასაწყობება
გაუხსნელი შეფუთვა შეიძლება შენახულ იქნას მშრალ და გრილ ადგილას 1 წელი.

შრობის დრო
+ 200 C - ზე და პირობითად 65 % - იან ტენანობაზე, შრობის დრო 1 დღე არის. სრულად შრობის დრო 2 – 3 
დღე. იმის გამო, რომ შრობა ფიზიკური პროესია, დაბალ ტემპერატურაზე და მაღალ ტენიანობაზე შრობის 
ხანგრძლვობა შეიძლება გაიზარდოს ან პირიქით. 

წასმა
Fayfiks P-40 10X10 მმ-იანი კბილანებიანი ფოლადის 
შპატელით, 4 მმ სისქით უნდა დავიტანოთ 
თბოსაიზოლაციო ფილაზე. ტუტესადმი მედეგი ბადეები 
(160 გრ/მ²) 10 სმ-ზე უნდა გადაედოს ერთმანეთს და 
ბათქაშის გაშრობამდე ფასადზე 1-1,5 მმ-ით უნდა მოხდეს 
წასმისას დაწოლა  და ბათქაშის ზედაპირი გასწორება. 
ფანჯრებისა და კარების კუთხეები ჯვარედინი ბადის 
საშუალებით უნდა გამაგრდეს. წასმისა და შრობის დროს 
გარემო და ზედაპირის ტემპერატურა სულ მცირე + 50 C 
ყველაზე მეტი + 300 C - ზე უნდა იყოს. პირდაპირ მზის 
სხივების ქვეშ, წვმიაში და ქარში არ უნდა ვიმუშაოთ, 
მანამ სანამ ბათქაში გამოშრება დაცული უნდა იყოს 
ყინვისგანაც. შესრულებული სამუშაოების სრულად 
გაშრობამდე ზედაპირი დაცული უნდა იყოს წვიმისგან ან 
და უეცარი დასველებისაგან, ასევე იმ შემთხვევაში თუ 
გარემო ტემპერატურა + 250 C - ზე მაღალი იქნება, 
იმისათვის რომ დუღაბმა წყალი უეცრად არ დაკარგოს და 
დაზიანდეს პერიოდულად უნდა დავასველოთ 
ზედაპირები.

ზედაპირის მომზადება
ზედაპირი, რომელზეც გამოყენებული იქნება 
Fayfiks P-40, უნდა იყოს სწორი, სუფთა, მშრალი, 
მყარი და გამძლე. ზედაპირზე არსებული 
ამობურცული ადგილები უნდა გადაიფხიკოს. 
ფორებიანი და წყალშთანთქმადი ადგილები 
გამოყენებამდე უნდა დასველდეს და გაშრეს. 



Betek - ის პროდუქტები ფლობს საერთაშორისო სტანდარტების სერთიფიკატებს : ISO 
9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, IATF 16949

2001 წლიდან ბეტეკის ბრენდის წებო-ცემენტების ოფიციალური წარმომადგენელი 
საქართველოში არის კომპანია „ნოვა“.












