
Технічний опис

VМ Verputz Marmor Декоративна мозаїчна штукатурка 1,2-1,8мм 

VM Verputz Marmor Декоративна мозаїчна 
штукатурка  1,2-1,8 мм.
Властивості
- готова до використання;
- атмосферостійка;
- гідрофобна;
- противандальна;
- не вигорає;
- тріщиностійка. 

Опис продукції
Готова до використання декоративна суміш з природнього натурального каменю 
- мармуру та акрилового клею для декоративного тонкошарового оздоблення
всередині та ззовні будинків для отримання камінцевої  фактури.

Сфера застосування
Призначена для декоративно-захисного оздоблення фасадів, здебільшого  місць 
де потрібен більший захист від механічних пошкоджень - МЗК, цоколів, нижніх 
частин адміністративних будівель та всередині приміщень, по різним поверхням 
з попередньою підготовкою основи

Підготовка основи
Основа  повинна  бути  сухою  і  міцною,  без  видимих  руйнувань.  Підготовка  
основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Всі 
нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Основу слід очистити від 
пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, 
що зменшують адгезію до основи. Всі нерівності поверхні необхідно вирівняти за 
допомогою відповідних матеріалів ТМ Shtock. Міцні та щільні основи 
проґрунтувати Shtock G4 Putzgrund або G5 Silicone Putzgrund. Рекомендується 
ґрунтівку застосовувати в кольорі, наближеному до кольору штукатурки, згідно 
рекомендацій виробника.

Виконання робіт
Штукатурку Shtock Verputz Marmor протягом 2 хвилин ретельно перемішати. 
Наносити на поверхню металевою теркою з нержавіючої сталі та розподіляти 
рівномірним суцільним шаром товщиною не меншою, ніж розмір зерна 
заповнювача. Формування фактури починають одразу після її нанесення. 
Свіжонанесену суміш загладити тим самим інструментом до отримання гладкої 
поверхні з зернистою фактурою. Загладжування рекомендується виконувати в 
одному напрямку, щоб уникнути нерівномірності кольору. 



Технічний опис

Технічні характеристики 
Склад:

Час утворення поверхневої плівки: 
Час повного висихання 
Температура застосування суміші: 
Морозостійкість:
Витрата:

сополімер акрилової смоли і 
наповнювача з мармурової 
крихти різних кольорів
15 хвилин
до 15 годин
від +5 °С до +30 °С 
не менше 50 циклів
до 4,2 кг/м2

Щонайменше протягом 24 год захистити від атмосферного впливу (прямого 
сонячного проміння, сильного вітру чи протягу, потрапляння води чи надмірної 
вологи, різких перепадів температури).Штукатурку не допускається змішувати з 
водою чи іншими матеріалами (ґрунтовки, фарби, штукатурки тощо). Роботи 
слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості 
повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть 
бути ефективні при температурі +20±2°C і відносній вологості повітря 65±5%. В 
інших умовах час висихання штукатурки може змінитися. Роботи на одній 
площині проводити без перерви, методом «мокре по мокрому». Перерва в 
роботі або завершення оздоблення рекомендовано проводити в місцях стику 
поверхонь. Не допускається використання іржавих ємностей та інструментів. 
Затверділу штукатурку можна видалити тільки механічним способом. 

Умови зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях за температури від +5 оС 
до  +30 оС. Уникати попадання прямих сонячних променів на тару. Не допуска-
ти заморожування!

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