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ELASTOMARC FONDO 
АКРИЛОВА ЕЛАСТОМЕРНА ҐРУНТІВКА 

Серія 415 
 

ОПИС 
 
Система ELASTOMARC, на основі акрилового 
еластомерного сополімеру, призначена для ремонту 
фасадів, де необхідна висока стійкість до 
розтріскування, навіть при низькій температурі. 
Експлуатаційні характеристики системи ELASTOMARC 
були протестовані згідно з європейськими нормами 
UNI EN 1062-7. (Визначення стійкості до 
розтріскування). Усадочні тріщини, викликані 
коливаннями структури і оброблені за допомогою 
ELASTOMARC, набувають здатності до деформації та 
адаптації до зміни розмірів основи, навіть при 
низьких температурах. Крім того, можлива обробка 
глибоких тріщин, що виникають на поверхнях стін з 
товщиною не більше 2000 мкм. Неможливі 
реставраційні роботи, обумовлені осіданням 
конструкції, так як за своєю природою вони не 
можуть бути відремонтовані матеріалами на основі 
систем фарбування. 
Система складається з ELASTOMARC FONDO (серія 
415) і ELASTOMARC FINITURA з захистом від 
водоростей (серія 417). 
Стійкість до утворення тріщин еластомерної системи 
прямо пропорційна товщині її шару. 
ELASTOMARC FONDO завжди повинен покриватися з 
допомогою ELASTOMARC FINITURA. 
Система ELASTOMARC завдяки властивостям 
світлового затвердіння, реагуючи на дію 
ультрафіолетових променів, зміцнює покриття плівки, 
яка залишається еластичною, також на ній погано 
затримується бруд. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ELASTOMARC FONDO): 
- Сполучні речовини: акрилові еластомерні 
сополімери в водній емульсії. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса: UNI EN ISO 2811-1: 1,38 ± 0,05 кг/л 
- В'язкість UNI 8902: 100000 ± 8000 cps 
- Час висихання (при +25С і 65 % відн. волог.) на дотик 
1 година, для повторного фарбування через 16-24 
години. 

- Подовження при розриві при температурі +23°C: 
>600% 
ELASTOMARC FINITURA: 
- Сполучні речовини: акрилові еластомерні 
сополімери в водній емульсії. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса: UNI EN ISO 2811-1: 1,40 - 1, 65 кг/л ( в 
залежності від кольору) 
- Гранулометрія: 125 мм 
- В'язкість UNI 8902: 48000 ± 4000 cps. 
- Час висихання (при +25С і 65 % відн.вологості) на  
дотик 45 хвилин, для повторного фарбування через 8 
годин. 
* Дані по системі ELASTOMARC відповідають нормі EN 
1062-1 
- Блиск EN ISO 2813: клас G3 (<10 матовий ) показник 
для ELASTOMARC FINITURA 
- Гранулометрія EN ISO 787-18: клас S2 (<300 мм, 
середній) показник для ELASTOMARC FINITURA 
- Паропроникність UNI EN ISO 7783-2: клас V2 (0,14 . 
Sd < 1,4 середній ) Sd=0,7 м відноситься до системи 
A4. 
- Водопроникність UNI EN 1062-3: клас W2  
- Стійкість до утворення тріщин UNI EN 1062-7. 
Система Elastomarc A: клас A2 
Система Elastomarc B: клас A3 
Система Elastomarc C: клас A4 
Система Elastomarc D: клас A5 мод < 2000 мм 
- Водопроникність CO2 UNI EN 1062-6: клас C0 (не 
відноситься до системи) 
* Дані по системі ELASTOMARC відповідають нормі EN 
1062-7 
В проведеному тестуванні узятий за основу рівень 
утворення тріщин на шарі від 0 мм. 
Система Elastomarc A: стійкість до утворення тріщин 
на шарі 0,65 мм 
Система Elastomarc B: стійкість до утворення тріщин 
на шарі 0,85 мм 
Система Elastomarc C: стійкість до утворення тріщин 
на шарі 1,35 мм  
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 30 хвилин, для повторного 
нанесення- через 4 години. 
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ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на такі поверхні: 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхню з гіпсу, гіпсокартону. 
- Поверхні з старою фарбою мінеральної або 
органічної основи, просушені, не обсипаються, 
щільні, вбираючі і правильно підготовлені. 
- Різні будівельні суміші, за умови, що вони є 
поглинаючими. 
- На вертикальні поверхні з тріщинами. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені, 
відповідно до розділу « Підготовка основи». 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
- Якщо основа цементно-піщана, 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.  
- Поверхню слід обробити мікронізованою 
ґрунтівкою глибокого проникнення ATOMO*. 
- Заповнити тріщини за допомогою ELASTOMARC 
STUCCO. 
- 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% 
Уникайте нанесення матеріалу при прямому 
попаданні сонячних променів і за наявності на 
поверхні конденсату. 
- Для досягнення найкращих естетичних і 
експлуатаційних характеристик матеріалу 
рекомендується його нанесення при дотриманні 
вище перелічених кліматичних умов і захист поверхні 
від дощу і вологи протягом 48 годин. Таким чином, 
повне висихання матеріалу і його рівномірна 
полімеризація, у середньому, досягаються після 
закінчення 10 днів. 
- Якщо протягом 10 днів оброблені поверхні 
піддаються впливу дощу, можуть утворитися 
вертикальні напівпрозорі смуги. Це не знижує 
властивостей матеріалу, а самі смуги усуваються їх 
промиванням або внаслідок наступних дощів. 
- Захисні властивості декоративних покриттів проти 
утворення цвілі і водоростей мають такі особливості: 
ефективність і термін дії головним чином зумовлені 
ступенем впливу клімату і навколишнього 
середовища, типом конструкції і вибором системи 
нанесення. 
- При використанні середньо-насичених відтінків на 
великих поверхнях можуть залишитися невеликі 
затемнення в місцях накладки або проходу валиком. 
Рекомендується наносити матеріал дуже акуратно, 
ретельно розподіляючи по поверхні. 
Повторне фарбування поверхні повинно 
здійснюватися тільки еластичними системами. 
Використання інших систем може призвести до 
розтріскування і відшарування поверхневого шару.  
- Число шарів залежить від типу робіт, що 
проводяться, згідно викладеної вище класифікації. 
Нанесення наступних шарів ELASTOMARC FINITURA не 
змінює коефіцієнт опірності. 
ELASTOMARC FONDO: 
- Інструменти: щітка (для гладких поверхонь), валик 
з губки (для пористих поверхонь). 
- Розведення: готовий до використання або розвести 
макс. 5% водою. 
ELASTOMARC FINITURA: 
- Інструменти: щітка, ворсистий валик або валик з 
губки. 
- Розведення: готовий до використання або розвести 
макс. 0-10 % водою для нанесення валиком, від 10-
20% макс. для нанесення щіткою. 
 
Система Elastomarc A: 

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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При тріщинах, викликаних механічною потертістю 250 
мн (0,25 мм ) наноситься 2 і більше шарів продукту 
ELASTOMARC FONDO. Потім поверхня обробляється 
ELASTOMARC FINITURA. 
Система Elastomarc B: 
Для тріщин, викликаних механічним впливом, від 250 
мн до 500 мн (0,5 мм). Наприклад: поруч з віконними 
отворами. У цьому випадку накладається один або 
кілька шарів продукту ELASTOMARC FONDO. Потім 
наноситься  ELASTOMARC FINITURA. 
Система Elastomarc C: 
Для тріщин, викликаних механічним впливом, від 500 
мн до 1250 мн (1,250 мм). Наприклад: міжповерхове 
перекриття. В цьому випадку накладається один або 
декількох шарів продукту ELASTOMARC FONDO.  Потім 
наноситься ELASTOMARC FINITURA. 
Система Elastomarc D: 
Для тріщин, викликаних механічним впливом, до 
2000 мн. У цьому випадку необхідно розширити 
тріщину, зафіксувавши поверхню мікронізованою 
грунтівкою без розчинників ATOMO. 
Після накладення штукатурки, втопіть зміцнюючи 
сітку зі скловолокна з розміром вічок 2.7x2.7 мм на 
зачищених і зашпакльованих ділянках поверхні. 
Нанесіть один або два шари ELASTOMARC FONDO.  
Потім нанесіть ELASTOMARC FINITURA. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 4-5 м2/л 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie.  
Рекомендується використовувати кольори з рівнем 
відбиття світла більше 20. 
Ці цифри відображені в таблиці кольорів для 
зовнішніх робіт. 
Для зовнішніх робіт рекомендується використовувати 
матеріал з однієї партії від кута до кута. Якщо 
обставини змушують почати нову партію матеріалу, 
не закінчивши стіни, намагайтеся не робити різку 
межу. Переходьте плавно, починаючи з поверхні, 
ліплення, краю. 
У разі використання різних партій колорованого 
матеріалу, радимо перемішати між собою упаковки, 
щоб уникнути розбіжності в тональності. 
При зовнішніх роботах рекомендується завжди 
користуватися матеріалом однієї партії від кута до 
кута. Якщо обставини змушують почати нову партію 
матеріалу, не закінчивши стіни, то не робити явного 

кордону переходу відтінків. Використовувати для 
цього стику прорізи, опуклий декор, виступи, кабелі 
тощо. 
 

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

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Обмеження Європейського союзу (Dir. 2004/42/EC) 
Кат. A/c: фарба для зовнішніх робіт на водній основі: 
40 г/л(2010) 
ELASTOMARC FONDO містить макс: 40 г/л ЛОС 
ELASTOMARC FINITURA містить макс.: 40 г/л ЛОС 
Застосовувати матеріал згідно нормам гігієни та 
безпеки: після використання не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишки 
повинні бути утилізовані з будівельними відходами. 
Використовувати в добре провітрюваному місці. 
Зберігати подалі від дітей. При попаданні в очі, 
промити великою кількістю води. У разі потрапляння 
всередину негайно проконсультуватися у лікаря і 
показати упаковку або етикетку. При попаданні в очі, 
промити водою. Для додаткової інформації 
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. 

 
 


