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ELASTOMARC STUCCO 

ПАСТОПОДІБНА НАДЛЕГКА ШТУКАТУРКА З КОНТРОЛЬОВАНИМ ОСІДАННЯМ 

Серія 416 

ОПИС 

Затиральна штукатурка ELASTOMARC STUCCO має 
хорошу еластичність і криючу здатність. Наявність 
порожніх скляних мікросфер та інертних 
наповнювачів з низькою питомою вагою забезпечує 
контрольоване осідання навіть при нанесенні 
товстим шаром. 
Легка в нанесенні. Швидке висихання дозволяє при 
розтріскуванні в умовах динамічного навантаження 
втопити в штукатурці зміцнюючу сітку. З допомогою 
ELASTOMARC STUCCO можна закладати окремі 
щілини з низьким динамічним навантаженням, 
покриваючи їх потім звичайними матеріалами. 
Там, де потрібна підвищена стійкість до 
розтріскування, рекомендується система 
ELASTOMARC. 
ELASTOMARC STUCCO не можна застосовувати на 
конструкціях, що знаходяться в постійному контакті з 
водою. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучна речовина: акрилові сополімери у водній 
емульсії. 
- Об'ємна маса (щільність) UNI EN ISO 2811-1: 
0,70±0,05 кг/л. 
- Зовнішній вигляд: біла паста. 
- Висихання (при 25°С і 65% відн. вологості): різне, в 
залежності від товщини шару. Шар товщиною 1см 
можна фарбувати через 24 години, При нанесенні 
тонким шаром – через 2 години. 
Фарбування – матеріалами системи ELASTOMARC. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Наносити на такі основи: 
- Нову і стару штукатурку 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 гарне зчеплення 
з основою. 

- Різні мінеральні будівельні суміші за умови, що вони 
поглинаючі. 
- Гіпсові основи, напр., панелі, перегородки, 
внутрішні стінки. 
Спеціально призначена для обробки будівельних 
конструкцій з капілярними тріщинами від осідання і 
динамічних навантажень. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Для всіх видів поверхонь: 
- Перевірити, що основа витримувалася не менше 28 
днів. 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити спеціальними засобами. 
- Видалити щіткою або змити присутній наліт. 
- Видалити облуплені і відсталі частини старої фарби; 
шари вапняних фарб, що роздулися, потрібно 
повністю видалити, рясно змочуючи поверхню і 
зіскрібаючи їх або користуючись водяним пилососом. 
За наявності тріщин з високим навантаженням: 
- Обрізати краї тріщин шириною більше 1 мм; 
- Закріпити всю ділянку мікронізованою ґрунтівкою 
без розчинника ATOMO 8840001; 
- Зашпаклювати обрізані тріщини за допомогою 
ELASTOMARC STUCCO. При накладенні штукатурки 
завтовшки понад 1 см рекомендується дати 
висохнути і перевірити поверхню. При необхідності 
знову виконати легку затирку поверхні. 
- Після повного висихання дефекти поверхні усувають 
легким шліфуванням. 
- Якщо тріщини дуже помітні, можна в окремих 
місцях накласти штукатурку сталевою гладилкою і 
одночасно втопити зміцнюючу сітку зі скловолокна. 
- Загладити поверхню злегка зволоженою невеликою 
гладилкою або шпателем. При необхідності можна 
повторно виконати шпаклювання тонким шаром для 
вирівнювання поверхні. 
- Після повного висихання дефекти поверхні усувають 
легким шліфуванням. 
- Нанести наступні шари системи ELASTOMARC серія 
417/415.  
При тріщинах в умовах низького навантаження:  

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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- Обрізати краї тріщин шириною 0,5 - 1 мм; 
- Закріпити всю ділянку мікронізованою ґрунтівкою 
без розчинника ATOMO 8840001; 
- Зашпаклювати обрізані тріщини за допомогою 
ELASTOMARC STUCCO. 
- При необхідності знову виконати легку затирку 
поверхні. 
- Після повного висихання дефекти поверхні усувають 
легким шліфуванням. 
- Через 24 години нанести 1-2 шари обраного 
покриття. 
 

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. 
- Розведення: готовий до застосування. 
- Для полегшення нанесення на суцільні поверхні 
можна злегка розмішати матеріал вручну для 
оптимізації кремоподібної консистенції. 
- Уникати нанесення в присутності поверхневого 
конденсату і під прямими променями сонця. 
- Після нанесення, зовнішні поверхні слід захистити 
від дощу і вологості до повного висихання матеріалу. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 1 м2/л при товщині шару 1мм. 
Рекомендується провести попередню пробу в 
окремому місці для точного визначення витрати. 
- Витрата: сильно змінюється в залежності від типу 
основи. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
---------------------- 
 

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 
 
На цей матеріал не поширюється дія Постанови уряду 
161/2006. Засіб не вимагає етикетування згідно з 
Постановою уряду65 від 14/03/03 із змінами та 
уточненнями. При користуванні засобом 
дотримуватися діючих норм з гігієни і безпеки. Після 
закінчення роботи не викидати тару безконтрольно, а 
дати залишкам добре висохнути і утилізувати як 
спеціальні відходи. Зберігати в місцях, недоступних 
дітям. Користуватися в добре провітрюваних місцях.  
при попаданні в очі негайно промити великою 
кількістю води. У разі проковтування негайно 
звернутися до лікаря і показати йому тару або 
етикетку. Не викидати залишки в каналізацію, у 
водойми або на  грунт. 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. 
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