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ACRISYL DECORA 

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ З 

ЕФЕКТОМ ГРАНТІУ ТА СЯЮЧИМИ КРИСТАЛАМИ 

Серія 457 

ОПИС 
 
ACRISYL DECORA - декоративне покриття для  
зовнішніх робіт з додаванням блискучих кристалів, 
які створюють на поверхні фінішний шар, властивий 
шліфованому граніту і натуральному каменю з  
характерним точковим блиском і вкрапленнями. Має 
в своїй основі акрил-силоксанові сополімери в водній 
дисперсії, з кременистими добавками, гранулами 
мармуру, лусочками скла.  Створює на фасаді захисне  
покриття, що має водовідштовхувальні  властивості і 
гарну паропроникність, забезпечує захист від цвілі, 
водоростей і проникнення атмосферних опадів.  За 
своїми характеристиками ACRISYL DECORA може 
застосовуватися як фінішне декоративне покриття на 
фасад з термозахисним покриттям "cappotto". 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Тип сполучної речовини: акрилові і модифіковані 
силоксанові сополімери у водній дисперсії. 
 - Розчинник: вода 
 - В'язкість: пастоподібна консистенція 
- Розмір гранул: 0,6 мм. 
 - Стійкість до лугу UNI 10795: лугостійка 
 - Маркування CE згідно EN 15824 
 - Реакція на полум'я EN13501: Клас B s1 d0 
 - Водопроникність за UNI EN 1062-3: низька, w <0,1 
 кг / м2г ^ 0,5 
 - Проникність водяної пари за UNI EN ISO 7783-2: 
висока,  Sd <0,14 м 
  - Стійкість до цвілі та водоростей згідно UNI EN 
15457 та UNI EN  15458 
 - Час висихання (при 25°С і 65% відн.вологості.): від 
1,5 години до 3 годин, залежно від нанесеної 
товщини. 

 
ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Комбіновані системи зовнішньої теплоізоляції 
(ETICS). 

 - Нову та стару штукатурку на водній основі. 
 - Бетонні поверхні. 
 - Поверхні зі старою фарбою мінеральної або 
синтетичної основи, просушені, що не обсипаються, 
вбираючі і правильно підготовлені.  
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони поглинаючі. Поверхня повинна бути відповідно 
підготовлена, дотримуючись вказівок глави 
«Підготовка основи». 
Не наносити на не просохлі поверхні. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

- Якщо основа цементно-вапняна, слід впевнитися, 
що вона витримана не менш ніж 28 діб. 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити спеціальними засобами. 
- При наявності цвілі обробити поверхню 
антисептичним засобом COMBAT 222, після чого 
видалити щіткою або змити наліт, що утворився в 
результаті обробки. Видалити відлущені та погано 
зафіксовані залишки старого покриття. 
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.  
- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити 
ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого 
зашкурити абразивом та видалити залишки пилу. 
Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів,  
чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, 
тощо. 
- Поверхню слід обробити акриловою ґрунтівкою 
IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи або при наявності старої крихкої сильно 
поглинаючої поверхні використовувати 
мікронізованою ґрунтівкою глибокого проникнення 
ATOMO*  
- Нанести один шар ґрунтуючої фарби MARCOTHERM 
PRIMER або Hidroquarz, для поліпшення адгезії. 
- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити 
до нанесення матеріалу згідно з процедурою, 
зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої здатності 
поверхні. Для визначення витрати матеріалу 
рекомендується провести попередню пробу на 
окремо виділеній для цього ділянці поверхні. 
Проконсультуватися з відповідним технічним 
описом). 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура повітря: мін. +8 ° C / макс. +35 ° C 
Відносна вологість повітря: < 75% 
Температура поверхні: мін. +5 ° C / макс. +35 ° C 
Вологість поверхні: <10% 
- Уникати нанесення в присутності поверхневого 
конденсату і під прямими сонячними променями. 
- Для досягнення найкращого результату та 
збереження естетичних характеристик покриття 
рекомендується наносити матеріал в гарну погоду і 
захищати поверхню від дощу і вологості протягом 48 
годин після нанесення. Це забезпечить повне 
висихання матеріалу і його правильну полімеризацію, 
для якої потрібно близько 10 днів. 
- Якщо протягом 10 днів оброблені поверхні 
піддаються впливу дощових потоків, то на них 
можуть утворитися вертикальні напівпрозорі смуги. 
Це не погіршує властивості матеріалу, а самі смуги 
усуваються промиванням або під час наступних 
дощів. 
- Нанесення матеріалу на поверхні, що мають сольові 
відкладення або сліди вогкості може перешкодити 
зчепленню матеріалу з основою.  
- Розведення: готовий до використання. Для зміни 
в'язкості матеріал можна розбавити водою на 2-3%. 
- Перед нанесенням перемішайте матеріал. 
- Інструменти: пластикова кельма, кельма з 
нержавіючої сталі. 
- Кількість шарів: 2. 
- Вибір інструменту впливає на кінцевий естетичний 
результат, тому рекомендується завжди працювати 
одним типом інструменту. 
- Нанесення: 
Перший шар наносіть максимально рівномірно 
кельмою з нержавіючої сталі. Перед нанесенням 
другого шару дочекайтеся повного висихання 
матеріалу. 
Нанесіть другий шар і, перш ніж матеріал почне 
повністю висихати, м'яко загладьте поверхню 
кельмою з нержавіючої сталі для додання їй гладкості 

таким чином, щоб проявилися блискучі кристали, які 
є характерними для цього виду декоративних 
матеріалів. 
Для отримання ефекту нанесення матеріалу тонким 
шаром рівномірно наносьте його на поверхню 
пластиковою кельмою. 
Щоб уникнути утворення стиків на поверхні, завжди 
наносьте матеріал по мокрому краю від кута до кута. 
- Фінальний естетичний результат може змінюватися 
в залежності від техніки нанесення, тому 
рекомендується акуратно наносити останній шар. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 2,2-2,5 кг/м2 при нанесенні на 
гладкі поверхні з середнім поглинанням. 
Рекомендується провести попередню пробу в 
окремому місці для точного визначення витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в базах для колорування: 
«Crystal» (код 0001) і «Granito grigio» (код 0002), а 
також у вже за тонованому вигляді. 
Матеріал тонується по системі Tintometrico 
Marcromie, або барвниками COLORADO серії 548. 
При використанні матеріалу з різних партій 
рекомендується змішати їх між собою, щоб уникнути 
легких відмінностей у відтінку. 
При зовнішніх роботах рекомендується завжди 
користуватися матеріалом однієї партії від кута до 
кута. Якщо обставини змушують почати нову партію 
матеріалу, не закінчивши стіни, то не слід робити 
явною межу переходу відтінків. Для переходу 
використовуйте отвори, опуклий декор, виступи, 
кабелі тощо. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 ° C 
Мінімальна температура зберігання: +5 ° C 
Термін зберігання в оригінальних невідкритих 
ємностях і вказаній температурі – 2 роки  
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено згідно з директивою Євросоюзу 2004/42 / 

EC 

Категорія С: Покриття для зовнішніх поверхонь на 

мінеральній основі (на водній основі): 75 г / л (2007) / 

40 г / л (2010) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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ACRISYL DECORA містить максимум: 40 г / л ЛОС. 
- Шкідливо для водних організмів, може чинити на 
водойми тривалий шкідливий вплив.  
- Зберігати в недоступному для дітей місці.  
- Не зливати в каналізацію.  
- Використовувати відповідний захисний одяг і 
рукавички. 
- При попаданні всередину негайно звернутися до 
лікаря і показати цю упаковку або етикетку.  
Матеріал повинен транспортуватися, 
використовуватися і зберігатися відповідно до діючих 
норм гігієни і безпеки.  Залишки матеріалу залишити 
до повного висихання та утилізувати разом зі 
спеціальними відходами. Додаткову інформацію 
можна знайти в довідковому аркуші з техніки 
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. 

 
Пропонуємо Вам детально вивчити процес нанесення 
матеріалу завдяки відеоінструкції на нашому YouTube-
каналі за посиланнями: 
https://youtu.be/CRtjJtX4XQE  
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 

https://youtu.be/CRtjJtX4XQE

