Декоративні структурні матеріали / Декоративные структурные материалы /
Decorative structure materials
UA Штукатурка структурна

акрилова «Короїд»
2,0-2,5 мм
зовні / всередині приміщень

RU Штукатурка структурная

Використовується як фінішне
покриття з фактурою «короїд»
при обробці пористих і газобетонних основ, а також
мінеральних штукатурок,
гіпсокартону, бетону, гіпсових
поверхонь, теплоізоляційних
систем, стін з каменю, азбестоцементу усередині та зовні
приміщень. Рекомендується
для обробки поверхонь з
високим експлуатаційним
навантаженням.
плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree
колір / цвет / color
розріджувач / разбавитель / thinner
спосіб нанесення / способ нанесения /
application method
норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer
час висихання / время высыхания /
drying period
СП / СГ / VP
фасування / фасовка / package
класифікація / класификация /
сlassification ДСТУ EN 1062-1

акриловая «Короед»
2,0-2,5 мм

EN Decorative stucco

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой
«короед» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных
штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей,
теплоизоляционных систем,
стен из камня, асбестоцемента
внутри и снаружи помещений.
Рекомендуется для отделки
поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

«Bark Beelte»
size of grain 2,0-2,5 mm
exterior / interior
It is intended for finishing with
a «bark beelte» structure when
it is applied on porous and
gasconcrete surfaces and also for
mineral stuccos, gypsum boards,
concrete, gypsum surfaces,
insulating systems, stone walls,
asbestos cement indoors and
outdoors. It is recommended for
application on the surfaces with
high exploitation load.

акрилова дисперсія

акриловая дисперсия

acrylic dispersion

матова

матовая

matt

біла (база А – пастельні відтінки)
вода

белая (база А – пастельные оттенки)
вода

white (base A – pastel shades)
water

широкий шпатель, машинний спосіб

широкий шпатель, машинный способ

wide applicator, machine way

при товщині шару 2,5 мм – 3,6-4,0 кг/м²

при толщине слоя 2,5 мм – 3,6-4,0 кг/м²

If thickness of layer is 2,5 mm –
3,6-4,0 kg/m²

24 години

24 часа

24 hours

18 місяців
18 кг; 30 кг

18 месяцев
18 кг; 30 кг

18 months
18 kg; 30 kg
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• cтійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічних навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и
механическим награзкам / weather reisitant, water resistant, resistant to mechanic load
• cтворює еластичне рельєфне покриття / создает эластичное рельефное покрытие / it creates an elastic structured coating
• паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде / water resistant, vapor permeable

Зразок Штукатурки структурної акрилової «Короїд» 2,0-2,5 мм
Образец Штукатурки структурной акриловой «Короед» 2,0-2,5 мм
Sample of Decorative stucco «Bark Beelte» size of grain 2,0-2,5 mm
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