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CONTINUO BASE 
ОДНОКОМПОНЕНТНА ГОТОВА СУМІШ НА ЦЕМЕНТНІЙ ОСНОВІ У ВИГЛЯДІ ПОРОШКУ 

Серія 1130019 
 

ОПИС 
 
CONTINUO BASE - це покриття на основі цементу, що 
складається з кварцу, сполучних і спеціальних 
добавок, які забезпечують високу адгезію до основи і 
хорошу оброблюваність. 
CONTINUO BASE особливо підходить для реалізації 
ґрунтового шару під систему CONTINUO, яка 
характеризується чудовою стійкістю до ударів і 
стирання. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: - цемент з полімерною 
модифікацією. 
- Зовнішній вигляд: білий порошок. 
- Розведення: 23%, 5-6 л води на мішок. 
- Макс. розмір заповнювачів: 0,75 мм. 
- Питома вага суміші: прибл. 1,6 кг/л 
- Час обробки: прибл. 60 хвилин при 25° С, відносній 
вологості 60%. 
- Висихання сильно залежить від температури і 
вологості навколишнього середовища, а також від 
основи, в будь-якому випадку продукт висихає 
більше 24 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
CONTINUO BASE - це продукт для внутрішніх і 
зовнішніх робіт, який можна використовувати як на 
горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях, для 
шпаклівки штукатурок, бетону, цементних стяжок і 
основ в цілому. Його також можна наносити на 
неабсорбуючу кераміку і натуральний камінь, за 
умови, що вони були попередньо оброблені PRO-
LINK. 
В деяких випадках можливо змішати CONTINUO BASE 
з CONTINUO EPOXY COMBO, в цьому випадку 
див.керівництво по використанню і відповідну 
технічну специфікацію.  
 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Основа повинна відповідати наступним вимогам: 

- вона повинна бути сухою, без пилу, без часток, що 
відшаровуються. 
Поверхні на основі цементу, які не є щільно 
прилеглими або є надмірно абсорбуючими, повинні 
бути ущільнені за допомогою АТОМО 884000 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +35°C. 
- Налийте в ємність 5-6 літрів чистої води, постійно 
перемішуючи засипте 25-кілограмовий мішок 
CONTINUO BASE і змішайте з допомогою 
електричного міксера до отримання однорідної 
суміші без грудок. 
- Інструменти: кельма, зубчастий шпатель з 
нержавіючої сталі. 
- Кількість шарів: 2. 
- У першому шарі CONTINUO BASE встановіть 
армувальну сітку з лужного скловолокна 70-90 г/м2, 
з'єднуючи краю поруч, але не перекриваючи їх. 
- Не наносити на замерзлі або відталі поверхні. 
- У разі дуже великих поверхонь не покривайте всі 
наявні деформаційні шви основи. 
- Під час обробки не додавайте більше води, щоб 
продовжити термін служби продукту, чи 
наповнювачі, щоб змінити його в'язкість. 
- Всі інструменти одразу після використання слід 
промити водою. 
- Орієнтовна витрата: 1,5-2,2 кг/м2 в 2 шари. 
Витрата подається орієнтовно і відносно до плоскої 
поверхні. Перед нанесенням рекомендуємо 
перевірити витрату на конкретному місці. 
 

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

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці. 
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У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 1 рік. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає 
роздратування на шкірі. Може викликати алергічну 
реакцію на шкірі. Може викликати роздратування 
дихальних шляхів. 
Транспортування, застосування та зберігання 
матеріалу виконуються згідно діючим гігієнічним 
нормам і техніці безпеки; по закінченні роботи не 
розкидати тару безконтрольно, а дати залишкам 
повністю висохнути і здати в спеціальні відходи. Не 
викидайте  залишки матеріалу в каналізацію, у водне 
середовище та 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/loS_hF2Vjvo 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/loS_hF2Vjvo

