
       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

STUCCOFACILE 
ПАСТОПОДІБНА, ШВИДКОСОХНУЧА ШТУКАТУРКА НА ОСНОВІ МІКРОСФЕР, 

ЛЕГКА В НАНЕСЕННІ 
Серія 956 

 

ОПИС 
 
STUCCOFACILE – пастоподібна штукатурка для 
внутрішніх і зовнішніх робіт на основі мікросфер скла;  
використовується для нанесення на настінні і 
дерев'яні поверхні. Легка в нанесенні, швидко 
висихає, дозволяє реалізувати товстий шар без 
западин і тріщин. Не жовтіє, відмінно прилягає до 
будь-якої поверхні і швидко покривається 
синтетичними фарбами на водо-дисперсійному 
складі. 
Особливо призначена для ремонту отворів, що 
утворилися в результаті ремонтних робіт. На 
зовнішній поверхні штукатурка повинна бути покрита 
як мінімум в два шари водоемульсійною фарбою. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: вініловий сополімер в 
водоемульсійному розчині. 
- Щільність згідно UNI 8910: 0,35 ± 0,05 кг/л. 
- Консистенція: пастоподібна маса білого кольору. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
варіюється залежно від товщини шару. При нанесенні 
шару товщиною 1 см повторне нанесення матеріалу 
можливо вже через 30 хв. 
Може фарбуватися усіма водоемульсійними фарбами 
та емалями. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал можна наносити на такі поверхні: 
- Штукатурка, замішана на вапняному або цементно-
вапняному розчині; нова або пофарбована 
штукатурка на основі повітряного вапна і 
дрібнозернистого піску. 
- Гіпсові поверхні, такі як: панелі, розділові стіни і 
перегородки. 
- Внутрішні дерев'яні поверхні перед нанесенням 
лакофарбового покриття. 
Оскільки STUCCOFACILE є ґрунтом, на поверхню, 
оброблену даним матеріалом, необхідно нанести 
фінішний шар фарби. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні з гіпсу: 
- Необхідно витримати оштукатурену поверхню до 
повної просушки протягом 28 днів після її нанесення. 
- Перевірте стан поверхні. Поверхня має бути 
однорідною. При необхідності зміцніть поверхню 
спеціальними засобами. 
- Усунути щіткою або промиванням можливі залишки 
сольових плям. 
- Усунути старе вапняне покриття, що обсипається, 
відшарування фарби чи погано прилеглі шари. 
Повністю видаліть товсті шари вапняної фарби 
шляхом ретельного промивання поверхні або за 
допомогою скребка. Для цієї мети можна також 
використовувати миючий пилосос. 
- Після цього приступайте до нанесення штукатурки 
STUCCOFACILE за допомогою кельми, з подальшим 
вирівнюванням, щоб досягти гладкості поверхні або 
за допомогою шпателя, щоб заповнити западини. 
- Далі нанесіть ґрунтівку, в залежності від типу фарби 
або покриття. 
Дерев'яні поверхні: 
- Обробіть поверхню деревини наждачною шкіркою. 
- Видаліть шари старої фарби, що відшарувалася і 
зачистіть до шорсткості пофарбовані поверхні. 
- Видаліть залишки смоли. 
- Зашпаклюйте всі дефекти шпаклівкою 
STUCCOFACILE. 
- Після цього приступайте до нанесення фарби. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення:  
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C  
Відносна вологість повітря: <80%  
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C  
Матеріал може бути нанесений за допомогою 
металевого шпателя. 
- Матеріал готовий до застосування. 
Витрата матеріалу: варіюється в залежно від типу 
поверхні. Приблизна витрата складає 1 м2/л при 
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товщині шару 1мм. Для визначення фактичної 
витрати рекомендується провести попередню пробу 
на конкретній основі  
- Одразу після використання промити інструменти 
водою.  
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
------------------- 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
При виробництві матеріалу вимоги Директиви 
Євросоюзу 2004/42/EC не застосовуються. 
Матеріал не вимагає маркування у відповідності з 
Директивою 67/548/EEC і 1999/45/EC та їх наступними 
змінами і доповненнями. Матеріал повинен 
використовуватися у відповідності з діючими 
нормами гігієни і безпеки. Після використання не 
викидати тару в навколишнє середовище, залишки 
матеріалу залишити до повного висихання і 
утилізувати разом зі спеціальними відходами. 
Зберігати подалі від дітей. Використовувати тільки на 
добре провітрюваних місцях. Для додаткової 
інформації необхідно ознайомитися з Листом 
Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 


