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Область застосування 

Силіконова декоративна штукатурка для зовнішніх 
робіт. Утворює атмосферостійке, паропроникне, 
стійке до опадів покриття фасаду будинку. Також 
застосовується при внутрішніх роботах для стін з 
підвищеними експлуатаційними властивостями. 
Придатна для нанесення на мінеральні поверхні, а 
також міцні, старі покриття. Утворює фактурне 
покриття «камінцеве» з діаметром зерна 1,5 мм.

еластична
стійка до атмосферних опадів і забрудненню
паропроникна
висока адгезія
зручна при нанесенні
зносостійка
гідрофобна
здатна до самоочищення

Властивості

Здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня 
повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняної 
побілки, покриття на клейовій і масляній основі, інші забруднення ретельно 
видалити. Міцні алкідні та олійні покриття зашкурити і знепилити. Свіжа цементна 
штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість цементних 
поверхонь не повинна перевищувати 4%, гіпсових поверхонь — 1%. Поверхню 
перед нанесенням необхідно обробити ґрунтовкою «Shtock G4 «Putzgrund».

Підготовка основи

Перед застосуванням штукатурку необхідно перемішати. Забороняється 
використання тари та інструменту зі слідами іржі. Декоративну штукатурку 
рівномірно наносять на основу сталевою теркою під кутом 45° до поверхні. 

Нанесення 



Товщина шару нанесення штукатурки повинна відповідати розміру зерен 
наповнювача. В момент, коли штукатурне покриття перестане прилипати до 
інструменту, починають формувати структуру поверхні за допомогою пластикової 
терки. Однорідну фактуру поверхні, у вигляді густо вкладених зерен 
наповнювача, формують круговими рухами терки. Терку при цьому тримають 
паралельно поверхні, що оброблюється. Для запобігання утворення видимих 
місць з’єднань і напливів, матеріал слід наносити безперервно, зберігаючи 
«мокрий край». Не слід укладати штукатурку на поверхні, що обігріваються, або 
на які потрапляє пряме сонячне проміння, а також виконувати роботи під час 
дощу. Протягом першої доби свіжу штукатурку необхідно захистити від дощових 
опадів, надмірного пересихання та мінусових температур. Час висихання до 
повного набору міцності при температурі 20 °C та вологості 60% – 72 години. 
Витрата матеріалу – 2,3 кг/м².

У щільно закритій тарі при температурі від +5 °С до +25 °С. Уникати попадання 
прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично 
закритій заводській упаковці — 18 місяців. Дата виготовлення і номер партії 
вказані на тарі.
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Зберігання

Технічні характеристики

Склад:

Густина:

Колір:

Колерування:

Витрата:

модифіковані акрилова і силіконова дисперсії, 

функціональні добавки, мінеральний напов-

нювач

1,7 кг/л

білий (база А) або прозорий (база С)

можливе машинним методом за системою 

Shtock colour system

2,3 кг/м²

Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки висохлої фарби 
утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Утилізація 


