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MARCOSTUK 

ШПАКЛІВКА У ВИГЛЯДІ ПАСТИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 924 

ОПИС 

Готова біла шпаклівка для гладкої обробки 
оштукатурених поверхонь інтер'єру, з побілкою, 
гіпсокартонних, бетонних і дерев'яних, нових або 
пофарбованих. З високими заповнювальними 
властивостями, підходить для шпаклювання отворів 
або тріщин. Завдяки легкості нанесення тонкими 
шарамиа, також здатності гарно шліфуватися, 
MARCOSTUK дуже добре підходить для обробки 
великої площі поверхні. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: вініловий сополімер в водній 
емульсії. 
- Оцінка якості повітря в приміщеннях: А. 
- Об’ємна вага: UNI EN ISO 2811-1: 1,80 ± 0,10 кг / л 
- Консистенція: пастоподібна, білого кольору маса з 
високою в’язкістю. 
- Час висихання (при +25°С і 65% відн. вологості): 
шліфування – через 1 годину, фарбування – через 6 
годин. 
Можна фарбувати водоемульсійними фарбами та 
акриловими емалями, після нанесення ґрунтівки.  
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Використовується тільки для внутрішніх робіт. 
MARCOSTUK підходить для закладення тріщин і 
западин, в т.ч. великої товщини, на оштукатурених, 
гіпсокартонних та дерев'яних поверхнях. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Стіни: 
- Переконайтеся, що основа суха і достатньо 
витримана.  
- Перевірте стан поверхні. Вона має бути однорідною. 
При необхідності закрийте і зміцніть поверхню 
спеціальними засобами. 
- При наявності цвілі обробити поверхню засобом 
COMBAT 222. 

- Видаліть, почистивши щіткою або вимивши, всі 
присутні висоли і частини старої фарби, що 
відшаровуються. Повністю видаліть роздуті шари 
вапняної фарби. 
- Видаліть пил, наліт та інші відкладення за 
допомогою щітки. 
- На дуже крихких поверхнях, при наявності шару 
старої фарби малої товщини або зношеної фарби, 
нанесіть мікронізовану ґрунтівку ATOMO. 
- MARCOSTUK наноситься кельмою, розгладжуючи 
суміш до отримання гладкості поверхні, або 
шпателем так, щоб заповнити тріщини і згладити 
поглиблення середнього розміру. 
- Далі нанесіть ґрунтівку, в залежності від типу фарби 
або декоративного покриття. 
Дерев'яні поверхні: 
- Злегка прошліфувати поверхню, щоб видалити 
підняті деревні волокна. 
- Видалити можливий шар старої фарби, що 
відшаровується та прошкурити всі пофарбовані 
поверхні. 
- Видалити можливі залишки деревної смоли, 
використовуючи розчинник. 
- Нанести MARCOSTUK. 
- Потім приступити до фарбування поверхні.. 
 

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: кельма із сталі і шпатель. 
- Розведення: готовий до використання 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу варіюється залежно від товщини 
шару. При товщині шару 1мм витрата становитиме 1 
кг/м2. 
 
 

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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КОЛОРУВАННЯ 
 
Потрібний відтінок отримують тінтометричною 
системою Marcromie. Тонуються лише світлі відтінки. 
 

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 
 
При виготовлені матеріалу директиви Євросоюзу 
2004/42/CE не застосовуються. 
Матеріал не вимагає інформаційних етикеток 
безпеки згідно діючих норм.  Застосовувати матеріал 
згідно з нормами гігієни і безпеки: після застосування 
не викидайте контейнери в навколишнє середовище, 
залишки повинні бути утилізовані як спеціальні 
відходи. Тримати подалі від дітей. В разі потрапляння 
всередину негайно проконсультуватися у медика і 
показати упаковку або етикетку. 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/u9e-KBKkCuA 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/u9e-KBKkCuA

