
       

 

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

CONCRET_ART 

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ АРТЦЕМЕНТУ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І 

ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 385 

ОПИС 

CONCRET_ART - це декоративна штукатурка на акрил-
силоксановій основі, створює на поверхні міцну 
структуру, характерну для бетонних основ. Методи 
нанесення дозволяють реалізувати всілякі ефекти: від 
суворого мінімалізму до вишукано-зістареного стилю. 
Практично на будь-якій стіні можливо відтворити 
ефект зістареного бетону, опалубки, пористого 
ефекту, дотримуючись канонів сучасного стилю для 
дизайну внутрішніх приміщень. CONCRET_ART якісно 
піднімає рівень оброблюваної поверхні, виділяючи 
такі архітектурні елементи, як: колони, уступи, 
карнизи і т. д. CONCRET_ART створює покриття, 
наділене відмінною повітропроникністю, стійкістю до 
частих вологих прибирань. На фасадах можна 
реалізувати комірчасті ефекти тонкого і середнього 
шліфування - естетичні рішення, стійкі до 
атмосферних впливів. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучна речовина: акрилові і модифіковані 
силоксанові сополімери у водній дисперсії. 
- Розріджувач: вода. 
- Об'ємна маса (щільність) UNI EN ISO 2811-1: 
1,75±0,05 кг/л. 
- В'язкість згідно UNI 8902: 120.000 cps ± 1.000 при 
25°C. 
- Стійкість до лугів UNI 10795: стійкий. 
- Висихання (при 25°С і 65% відн. вологості): 
поверхневе 30 хвилин, повторне нанесення через 6 
години (в залежності від товщини нанесеного 
покриття). 
- Класифікація UNI EN 1062-1: (фарби для зовнішніх 
робіт) 
- Блиск EN ISO 2813: клас G3 (<10, матовий) 
- Товщина сухого шару ISO 3233: клас E5 (>500 мікрон) 
- Розмір зерна EN ISO 787-18: клас S3 (<1500 мікрон) 
- Ступінь передачі водяної пари UNI EN ISO 7783-2: 
клас V1 (Sd<0,14 м, висока) Sd=0,08 m 

- Проникність для води UNI EN 1062-3: клас W3 
(W≤0,1, низька) 
- Стійкість до розтріскування UNI EN 1062-7A: клас A0 
(не належить) 
- Проникність для CO2 UNI EN 1062-6: клас С0 (не 
належить). 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Наноситься на поверхні: 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхні з гіпсу та гіпсокартону. 
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на 
мінеральній або органічній основі з сухою, щільною 
поверхнею, яка є поглинаючою і має гарне зчеплення 
з основою. 
- Різні мінеральні будівельні суміші за умови, що вони 
поглинаючі. 
- Поверхні з дерева, ДСП, фанери і їм подібні. 
 
Наноситься на зовнішні поверхні: 
- Поверхні з теплоізоляцією для створення утеплених 
фасадів. 
- Нова чи стара штукатурка на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на 
мінеральній або органічній основі з сухою, щільною 
поверхнею, яка є поглинаючою і має суцільну 
структуру. 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за  умови, що 
вони поглинаючі. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені згідно 
розділу «Підготовка основи». 
 Не наносити на непросохлі поверхні і такі, що мають 
високий вміст лугу, витримати необхідний час для 
остаточного зміцнення поверхні, в середньому він 
становить 4 тижні. 
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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».  
 

*(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 навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +35°C. 
Відносна вологість повітря: <75%. 
Температура поверхні: мін. +5°C/ макс. +35°C. 
Вологість поверхні: <10%. 
- Інструменти: сталева кельма для вирівнювання 
поверхні. 

- Кількість шарів: 1-2 шари в залежності від 
планованого естетичного ефекту. 
 
Нанесення на внутрішні поверхні 
ЕФЕКТ ОПАЛУБКИ 
Сталевий кельмою нанести перший шар 
CONCRET_ART і по вологій поверхні з допомогою 
гумової форми-аплікатора створюється ефект дерева. 
Після висихання першого шару сталевою кельмою 
наноситься 2-й, більш тонкий шар CONCRET_ART для 
фінішної поліровки поверхні. 
Витрата на 2 шари: 0,8 - 1 кг/ м2. 
ЕФЕКТ ЗІСТАРЕНОГО БЕТОНУ 
Сталевою кельмою нанести перший шар 
CONCRET_ART, вирівнюючи поверхню. 
Після висихання нанести ще один шар CONCRET_ART. 
По вологому матеріалу пройтися сталевою кельмою, 
тримаючи її площиною до поверхні в 
горизонтальному або вертикальному положенні, в 
залежності від бажаного естетичного ефекту. 
Витрата на 2 шари: 0,8 - 1 кг/ м2 
ПОРИСТИЙ ЕФЕКТ З ТОНКИМ ШЛІФУВАННЯМ 
Для підготовки поверхні використовувати матеріал 
VENEZIAGRAF, нанесений сталевою кельмою без 
глянцювання. 
Після висихання першого шару сталевою кельмою, з 
невеликими пропусками по поверхні, наноситься шар 
CONCRET_ART. 
Неоднорідність в розподілі по поверхні нанесеного 
матеріалу визначає різноманітність «пористого» 
естетичного ефекту. 
Після повного висихання виконується абразивна 
обробка поверхні за допомогою ручної дискової 
полірувальної машини, заправленої наждачним 
папером 100/120. 
Витрата на один шар матеріалу VENEZIAGRAF: 1,5 – 2 
кг/ м2. 
Витрата на один шар матеріалу CONCRET_ART: 0,8 – 1 
кг/ м2. 
 
Нанесення на зовнішні поверхні 
- Уникати нанесення матеріалу при наявності вологи 
на поверхні і при прямому попаданні сонячних 
променів. 
- Для досягнення найкращого результату, збереження 
естетичних характеристик і престижності покриття, 
рекомендується наносити матеріал в гарну погоду і 
захищати поверхню від дощу і вологи протягом 48 
годин після нанесення. Необхідно дати можливість 
повного висихання матеріалу і його полімеризації 
протягом 10 днів. 

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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- На поверхнях, на які потрапила дощова вода 
протягом 10 днів після нанесення, можливе 
утворення матових вертикальних патьоків. Це не 
завдасть шкоди зовнішньому вигляду матеріалу і 
може бути очищено водою під напором. 
ПОРИСТИЙ ЕФЕКТ З ТОНКИМ ШЛІФУВАННЯМ  
Для підготовки поверхні використовувати 
VENEZIAGRAF ANTIALGA або ACRYSIL INTONACHINO. 
Для поверхонь з системою теплоізоляції слід 
використовувати ACRYSIL INTONACHINO. Нанести 
матеріал сталевою кельмою без глянцювання. 
Після висихання нанести сталевою кельмою з 
невеликими пропусками шар CONCRET_ART. 
Нерівномірність в розподілі на  поверхні нанесеного 
матеріалу визначає різноманітність «пористого» 
естетичного ефекту. Після повного висихання 
виконати абразивну обробку поверхні за допомогою 
ручної дискової полірувальної машини, заправленої 
наждачним папером 
100/120. 
Витрата на один шар матеріалу VENEZIAGRAF 
ANTIALGA: 1,8-2 кг/м2 
Витрата на один шар матеріалу ACRISYL 
INTONACHINO: 1,8-2 кг/м2 
Після початку використання декоративної штукатурки 
не рекомендується використання іншого матеріалу 
для уникнення естетичної неоднорідності. 
Витрата матеріалу CONCRET_ART: 0,8-1 кг/м2 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 1-2кг/м2 при нанесенні на гладкі 
поверхні з середнім поглинанням. Рекомендується 
провести попередню пробу в окремому місці для 
точного визначення витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Потрібний відтінок отримують тінтометричною 
системою Marcromie або барвниками COLORADO 
серія 548, стійкими до лугів. 
При використанні колорованого матеріалу з різних 
партій рекомендується змішати їх між собою, щоб 
уникнути відмінностей у відтінку. 
На поверхнях з системою теплоізоляції для 
обмеження механічної напруги, викликаним 
перегрівом поверхні в результаті сонячного 
випромінювання, рекомендується використовувати 
кольори з коефіцієнтом відбиття (Y) вище 20. 
 
 

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 у відповідності з директивами Євросоюзу 
(2004/42/ЄС) 
Категорія A/l: фарба з декоративними ефектами (на 
водній основі): 200 г/л (2010) 
CONCRET_ART містить макс.: 100 г/л ЛОС 
Застосовувати матеріал згідно з діючими нормами 
гігієни та безпеки; після використання заборонено 
викидати упаковки в навколишнє середовище, 
залишки матеріалу повинні бути повністю висушені і 
утилізовані разом з будівельними відходами. 
Зберігати подалі від дітей. У разі потрапляння 
всередину організму негайно проконсультуватися у 
лікаря і показати упаковку або етикетку. 
Не викидати відходи матеріалу в каналізацію, 
водойми і на землю. 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. 
 

 

Пропонуємо Вам детально вивчити процес нанесення 
матеріалу завдяки відеоінструкції на нашому YouTube-
каналі за посиланнями: 
https://youtu.be/MKSXM6uICss 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 
 

https://youtu.be/MKSXM6uICss

