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COLBETON 130 

КЛЕЙОВА ПОРОШКОПОДІБНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ СИСТЕМ МОКРОГО ФАСАДУ 

MARCOTHERM-ПІДВИЩЕНОЇ ЗЕРНИСТОСТІ 

Серія 915 
 

ОПИС 
 
 
 
COLBETON 130 – це армований волокнами клей на 
основі цементу, відбірних мінеральних наповнювачів, 
спеціальних добавок, смол та синтетичних волокон 
для склеювання ізоляційних панелей в системах 
«мокрий фасад» » ETICS. Також використовується для 
приклеювання декоративних елементів. Завдяки 
своїй пастоподібній консистенції це ідеальний 
продукт для обробки старих покриттів та тріщин. 
 
 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: цемент і синтетичні смоли; 
- Розчинник: вода; 
- Питома вага приблизно 1,4 кг/л; 
-Питома вага розчину: 1,8 кг/л; 
-Зовнішній вигляд: сірий порошок; 
-Максимальний розмір заповнювачів: 1,2 мм; 
-Життєздатність суміші: 4 г при 20 °C 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Склеювання/шпаклювання ізоляційних панелей: див. 
«Технічний посібник по фасадним теплоізоляційним 
системам San Marco Group». 
 
Армуюча шпаклівка та шпаклівка: 
-Перевірте стан поверхні.  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. 
 

 

 
-Переконайтесь, що основа суха і нанесіть клейову 
шпаклівку. У випадку армуючої шпаклівки 
використайте лугостійку сітку. 
-На суху поверхню нанесіть грунтуюче покриття, що 
підходить для обраного типу обробки. 
-Нанесіть фінішне покриття (акрил, акрил-силоксан, 
силоксан, силікат). 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
-Вода для розчину: близько 24%(6 літрів на мішок); 
-Підготовка:с початку налийте воду, а потім всипте 
порошок, повільно перемішуючи  механічним 
міксером до отримання однорідної суміші; 
-Інструменти: кельма, зубчата гладилка, терка із 
неіржавіючої сталі; 
-Наносити товщиною до 7 мм; 
-Очистка інструменту: промити водою відразу після 
використання; 
- Витрата матеріалу:  
        - 1,1кг/ м2 при товщині шару 1 мм. 
        - 3,6-4,8  кг/ м2 приклеювання до всієї поверхні; 
        - 2,8-3,8  кг/ м2 приклеювання місцями; 
         - 3,6-4,8  кг/ м2 шпаклювання по сітці. 
 Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+5°C/макс. +35°C 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
-Уникайте нанесення матеріалу при прямому 
попаданні сонячних променів, наявності сильного 
вітру, туману; 
-Не наносити на замерзлі чи відтаючі поверхні; 
-Рекомендується змочити поверхню до початку 
нанесення матеріалу, особливо в жарку погоду; 
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-Не додавайте більше води для зменшення  в’язкості 
матеріалу під час роботи та збільшення часу 
життєдіяльності суміші; 
-Не використовуйте суміш, якщо вона  почала 
тверднути; 
-В жодному разі не змішуйте з іншими сторонніми 
матеріалами, такими як: цемент, гідравлічне вапно, 
штукатурка і т.д. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт доступний в сірому кольорі 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 1 рік. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
Не потрапляє під дію Законодавчого декрету 
161/2006(Дир.2004/42/ЄС)Викликає подразнення 
шкіри. Може спричинити виникнення алергійної 
реакції на шкірі. Викликає серйозні пошкодження 
очей. Може подразнювати органи дихання. 
Використовуйте засіб згідно діючим санітарним 
нормам і техніці безпеки; після використання не 
викидайте ємності у навколишнє середовище, дайте 
залишкам добре висохнути і утилізуйте як спеціальні 
відходи. Не виливайте в каналізацію, водоймища і 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. 
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