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CONTINUO DECO 
ДВОКОМПОНЕНТНЕ ПОКРИТТЯ У ВИГЛЯДІ ШПАКЛІВКИ МІНЕРАЛЬНО-ОРГАНІЧНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 
Серія 114/115 

 

ОПИС 
 
CONTINUO DECO - це декоративне пастоподібне 
покриття, шпаклівка, двокомпонентне, для 
горизонтальних і вертикальних поверхонь, можна 
колорувати за допомогою колорувальної системи. 
Формула підходить для задоволення різних потреб 
сучасних будівельних робіт і дозволяє створити різні 
ефекти, від ідеально рівного, однорідного до 
двоколірного, текстурованого. 
Для отримання додаткової інформації про реалізацію 
ефектів див. Технічну інформацію. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
CONTINUO DECO comp.А 
- Сполучні речовини:: акриловий сополімер в водній 
дисперсії. 
- Зовнішній вигляд: біла паста 
- Розчинник: вода 
CONTINUO DECO comp.В 
- Сполучні речовини: - цемент і заповнювачі. 
- Зовнішній вигляд: білий порошок 
- Макс. розмір заповнювачів: 0,3 мм 
СУМІШ CONTINUO DECO А+В 
- Пропорції при змішуванні: 3:1 по вазі. 
- Питома вага суміші UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05 
кг/л 
-Час обробки: прибл. 120 хвилин при температурі 25° 
C, відн/ вологості 60%. 
- Висушування (при температурі 25 °C і 65% відн/ 
вологості): на дотик - протягом 60 хвилин; наноситься 
повторно через 3 години (в залежності від умов 
навколишнього середовища і основи). 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
CONTINUO DECO забезпечує відмінну адгезію до 
CONTINUO BASE або CONTINUO LEVEL ZERO засобам, 
наявним в системі CONTINUO, створюючи 
горизонтальні і вертикальні поверхні з високою 
естетичною цінністю. 
CONTINUO DECO - це досить універсальний продукт. 
Обробка суміші оптимізує час на будівельному об'єкті 

і дозволяє отримати широкий спектр естетичних 
ефектів одним продуктом. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Основа повинна відповідати наступним вимогам: 
- Вона повинна бути добре висушеною, щільною і без 
пилу. Будь-які нерівності можна пом'якшити за 
рахунок шліфовки. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +35°C. 
- Додайте до кожної упаковки колорованого  
CONTINUO DECO comp.А 15 кг повну упаковку 
CONTINUO DECO comp.В 5 кг. 
- Додавання повинно проводитися поступово і при 
повільному перемішуванні дрилем з насадкою-
міксером не менше 3 хвилин. 
- Можна додати в суміш води до 5-8% за вагою. 
- Отриманий розчин повинен бути однорідним, 
тиксотропним і без грудок. 
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі 
- Кількість шарів: 2-3 шари продукту в залежності від 
необхідного естетичного ефекту. 
- Перед нанесеням ґрунтівки можна відшліфувати 
поверхню за допомогою шліфувальної машини. 
- Всі інструменти одразу після використання слід 
промити водою. 
- Орієнтовна витрата: 1,2-1,5 кг/м2 у суміші. 
Витрата подається орієнтовно і відносно до плоскої 
поверхні. Перед нанесенням рекомендуємо 
перевірити витрату на конкретному місці. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. 
У разі використання різних партій колорованого 
матеріалу, радимо знову перемішати між собою 
упаковки, щоб уникнути розбіжності в тональності. 

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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ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці. 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія A/l: декоративне покриття (на водній 
основі): 200 г/л (2010)  
Містить не більше 200 г/л ЛОС. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишити до 
повного висихання залишки матеріалу і утилізувати 
разом з будівельними відходами. 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/o9dtzkA7CpY 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/o9dtzkA7CpY

