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ANTICA CALCE PLUS 

МІНЕРАЛЬНЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ЗІСТАРЕНОЇ ШТУКАТУРКИ 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 396 

ОПИС 

ANTICA CALCE PLUS - настінне покриття для 
внутрішніх робіт, на основі мінеральних 
сполучних речовин, дозволяє досягти ефекту 
зістареної, матової, з глянцевими переходами 
штукатурки. 
Матеріал має високу пластичність, чудово 
глянцюється, дозволяє створити тонку рельєфну 
штукатурку, яка поєднуватиме шовковистість 
поглиблених частин і глянець виступаючої 
поверхні. Нанесене на поверхню покриття 
створює шар значної товщини, що має високу 
паропроникність. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Тип сполучної речовини: Насичене повітрям 
вапно 
- Класифікація якості повітря в приміщенні: А+ 
- Питома вага: UNI EN ISO 2811-1: 1,48 ± 0,05 кг/л 
- В'язкість матеріалу: консистенція пастоподібна. 
- Час висихання( t 25°C і відн. вологість 65%): На 
дотик 3 години, повторне фарбування через 12 
годин 
- Для подальшої експлуатації поверхня готова 
через 14 діб(після повної карбонатизації 
матеріалу) 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 

Наносити на наступні основи: 
- Нова чи стара штукатурка на водній основі. 
- Старі фарбовані, та органічні або мінеральні 
покриття, сухі, щільні, гарно поглинаючі і суцільні 
поверхні. 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони добре поглинають. Поверхню слід 
підготувати, виконуючи вказівки в параграфі 
«Підготовка основи». 
Не наносити на свіжу основу. З огляду на 
мінеральний характер матеріалу ANTICA CALCE 
PLUS, не рекомендується наносити його на стару 

синтетичну фарбу(водоемульсійні миючі 
кварцеві фарби, що утворюють миючі покриття, а 
також пластикові покриття). 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

- Якщо основа цементно-піщана, 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. 
- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK. 
- 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».  
 
*(Розведення ґрунтовки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої 
здатності поверхні. Для визначення витрати 
матеріалу рекомендується провести попередню 

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
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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пробу на окремо виділеної для цього ділянці 
поверхні. Проконсультуватися з відповідним 
технічним описом). 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 

- Так як на висихання і карбонатизацію ANTICA 
CALCE PLUS, як і інших вапняних матеріалів, 
сильно впливає температура і вологість, то 
рекомендується працювати з матеріалами при 
температурі від + 10°C до + 35°C та відносній 
вологості <75%.  
- Уникати нанесення під прямим впливом сонця.  
- Вплив атмосферних агентів, висока вологість, 
низька температура можуть призвести до того, 
що вапняна штукатурка побіліє під час 
карбонатизаціі. Це явище може виявитися 
незворотним, якщо умови навколишнього 
середовища надзвичайно несприятливі.  
- Після обробки стін їх слід захистити від 
вологості до повного висихання покриття, яке 
зазвичай (при 20 °C) настає приблизно через 72 
години.  
- Інструменти: щітка, гладилка з нержавіючої 
сталі.  
- Кількість шарів: 1-2 шари в залежності від 
техніки нанесення.  
- Розведення: готовий до використання.  
- Відразу ж після закінчення роботи інструменти 
промивають водою.  
- Приблизна витрата: 0,2-0,25 кг/м2, для гладких 
поверхонь із середнім вбиранням.  
Рекомендується провести попередню пробу на 
конкретній основі для визначення фактичних 
витрат. 
 

КОЛОРУВАННЯ 

Потрібний відтінок отримують тінтометричною 
системою Marcromie або барвниками COLORADO 
серія 548, стійкими до лугів. 
При використанні матеріалу з різних партій 
рекомендується змішати їх між собою, щоб 
уникнути легких відмінностей у відтінку. 
 
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 
 
Граничне значення EU (Дир. 2004/42 / EC) Кат.L: 
фарби для декоративного оздоблення (на водній 
основі): 300 г / л (2007) / 200 г / л (2010) ANTICA 
CALCE PLUS Макс. вміст: 30 г / л ЛОС  
- Викликає подразнення 
- Ризик важких пошкоджень очей.  
- Подразнює очі і шкіру.  
- Зберігати в місцях, недоступних для дітей.  
- Уникати попадання в очі.  
- При попаданні в очі негайно промити великою 
кількістю води і звернутися до лікаря. 
- Працювати в рукавичках і захищати очі / 
обличчя.  
- Не викидати залишки в каналізацію. 
- При проковтуванні негайно звернутися до 
лікаря і показати йому тару або етикетку.  
Маркування етикеткою з зазначенням небезпеки 
відповідно до Директиви 67/548 / СЕЕ з 
подальшими змінами та уточненнями. 
Транспортування, застосування і зберігання 
матеріалу виконуються згідно з чинними 
гігієнічним нормам і технікою безпеки; дати 
залишкам повністю висохнути і утилізувати. За 
додатковою інформацією звернутися до карти 
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/NZp9pI3yq1E 
 

 
або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному 
сайті. 

https://youtu.be/NZp9pI3yq1E

