Stucco silicone
Декоративна силіконова «камінцева» штукатурка
Для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні
будівель (зерно 1,5 мм).

Технічний опис
ВЛАСТИВОСТІ
 г
 отова
до застосування
 паропроникна
 стійка до забруднення

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка призначена для захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і
ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих ушкоджень. Перед застосуванням основу очищують
від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи. При необхідності основу
потрібно вирівняти використовуючи готову до застосування
фасадну шпаклівку SACMA Facade PLASTER.
Рекомендації по підготовці основи для використання продукту ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ:
Не міцні та основи з високою вбираючою здатністю попередньо потрібно обробити ґрунтовкою SACMA Primer, а потім для покращення адгезії штукатурки до основи нанести
шар ґрунт-фарби SACMA Ґрунт-фарба силіконова. Штукатурку
наносити після висихання ґрунт-фарби SACMA Ґрунт-фарба
силіконова.
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні штукатурки (вік не менше 3 діб), бетонні основи (вік не менше 3 місяців, вологість не більше 4%) перед нанесенням для покращення адгезії штукатурки до основи нанести шар ґрунт-фарби
SACMA Ґрунт-фарба силіконова. Штукатурку наносити після висихання ґрунт-фарби SACMA Ґрунт-фарба силіконова.
Рекомендації по підготовці основи для використання продукту ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ:
Гіпсові основи з вологістю менше 1% та основи з неміцних
цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою SACMA Primer. Покриття з олійних та полімерних фарб потрібно видалити за
допомогою розчинника чи механічним шляхом, а потім всю
поверхню обробити ґрунтовкою SACMA Primer.
Після висихання ґрунтовки SACMA Primer (через 4–6 годин)
нанести ґрунт-фарбу SACMA Ґрунт-фарба силіконова.



Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при роботі на
однорідних та великих поверхнях використовувати матеріали
однієї партії виготовлення, вказаної на упаковці. У разі використання матеріалів різних партій,
перед використанням їх треба
перемішати (усереднити). Роботи на одній поверхні потрібно
виконувати безперервно.
При роботі зі штукатуркою потрібно захищати очі та шкіру.
У випадку потрапляння штукатурки в очі слід негайно промити їх водою та звернутися по
допомогу до лікаря.

SACMA Ґрунт-фарба силіконова рекомендовано застосовувати в кольорі, наближеному до кольору штукатурки. Час висихання ґрунт фарби становить — 24 г.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст відра ретельно перемішати. Штукатурку рівномірно нанести на
основу сталевою теркою під кутом 60° до поверхні товщиною в розмір зерен наповнювача. Фактуру поверхні у вигляді щільно вкладених
камінців формують круговими рухами пластмасової терки. Роботи на
одній площині потрібно виконувати безперервно.
У разі використання матеріалів різних партій, перед використанням їх
треба перемішати між собою (усереднити).
Роботи слід виконувати за температури від +5 °С до +30 °С при відносній вологості повітря не вище 80%. В інших умовах час висихання
може змінюватися.
Потрібно уникати нанесення штукатурки на поверхні, що перебувають
під впливом прямих сонячних променів. Свіжу штукатурку потрібно
захищати від дощу, надмірного пересихання та мінусових температур
протягом 3 діб.

ЗБЕРІГАННЯ та ТРАНСПОРТУВАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці за температури від +5 °С до +35 °С –
18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування та попадання прямих сонячних променів.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

УПАКОВКА
Декоративна штукатурка SACMA Stucco silicone фасується в пластмасові
відра по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:

водна дисперсія синтетичних смол
із мінеральними наповнювачами,
пігментами та модифікаторами

Колір:

білий

Густина:

близько 1,6 кг/дм3

Температура основи
під час застосування:

від +5 °С до +30 °С

Паропроникність, Sd:

не більше 0,5 м

Витрата*:

зерно 1,5 мм — від 2,8 кг/м2

* Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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