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Властивості
- висока паропроникність;
- атмосферостійка;
- тріщиностійка;
- водостійка.

Опис продукції
Полімерцементна  білого кольору для високоякісного   
декоративного тонкошарового оздоблення всередині та 
ззовні будинків для отримання "камінцевої" фактури з 
розміром зерна 2,0 мм.
Сфера застосування
Використовується для високоякісного, тонкошарового, 
декоративного оздоблення бетонних, цегляних 
підштукатурених поверхонь всередині та зовні будівель.

Передбачає подальше фарбування акриловою фасадною фарбою Shtock F4 
або силіконовою фасадною фарбою Shtock F5.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212:2016. Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від 
послаблюючих адгезію речовин (пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків 
будівельних розчинів тощо). Перед нанесенням декоративної штукатурки 
поверхню необхідно обробити  універсальною ґрунтівкою з кварцевим 
наповнювачем Shtock G4. Основи з високою поглинаючою здатністю 
попередньо обробити ґрунтівкою глибокопроникною Shtock G1 у два шари та 
витримані не менше 5 годин, після чого нанести шар універсальної ґрунтівки 
Shtock G4.
Виконання робіт
Мішок сухої суміші 25 кг поступово додати в ємність з 5-6,25 л чистої води 
(температура води від +15 °С до +20 °С), перемішати за допомогою 
будівельного міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і 
повторно перемішати. Час використання суміші після змішування з водою – 
близько 1 години. При підвищенні температури час використання суміші 
скорочується.  Декоративну штукатурку наносять на основу металічним 
шпателем шаром, який відповідає розміру зерна, після цього круговими рухами 
за допомогою пластмасової терки придають поверхні бажаної фактури.
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Технічні характеристики 
Склад:

Витрата води:
Час використання суміші:
Міцність зчеплення з основою після 
витримування в повітряно-сухих 
умовах:
Міцність зчеплення з основою після 
навперемінного заморожування та 
відтавання, 75 циклів: 
Водопоглинання за 24 год: 
Паропроникність::
Температура застосування суміші: 
Морозостійкість:
Мінімальна товщина шару: 
Витрата:

білий цемент з мармуровим 
наповнювачем та модифікованими 
добавками.
5-6,25 л. води на 25 кг. сухої суміші
не менше 60 хвилин

не менше 0,5 МПа

не менше 0,5 МПа
не більше 0,5 кг/м2

не менше 0,05 мг/(м·год·Па)
від +5 °С до +30 °С 
50 циклів
2,0 мм.
3,0 кг/м2

В залежності від часу витримки штукатурки, інтенсивності та напряму руху терки 
можна отримати різноманітні «камінцеві» фактури. Для запобігання утворення 
видимих місць з’єднань і напливів, матеріал слід наносити безперервно, 
зберігаючи «мокрий» край. У випадку перерви в роботінеобхідно приклеяти 
малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести 
штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру, після чого стрічку 
одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна 
прибрати лише механічним шляхом. Не слід укладати штукатурку на поверхні, 
що обігріваються або на які потрапляє пряме сонячне проміння, а також 
виконувати роботи під час дощу. Свіжу штукатурку необхідно протягом 3 діб 
захищати від дощових опадів, надмірного пересихання та мінусових 
температур. Для цього будівельні риштування потрібно прикрити сіткою або 
фольгою. Через 3 доби поверхню можна фарбувати фарбами на водній основі, 
а через 7 діб – на основі органічних розчинників.

Умови зберігання
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях.

Термін придатності
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 
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