Декоративні структурні матеріали / Декоративные структурные материалы /
Decorative structure materials
UA Структурна

латексна фарба
зовні / всередині приміщень

RU Структурная

Призначена для виконання
декоративної тонкошарової
обробки поверхні, а також як
фінішне декоративне покриття у системі теплоізоляції.
Наноситься на мінеральні
основи (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок),
а також гіпсові та дерев'яні
поверхні. Рекомендується
для декорування поверхонь
із високим експлуатаційним
навантаженням (офісні і
житлові приміщення, готелі,
ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні
установи, громадські будівлі),
а також для фасадів та цокольних частин житлових, промислових, адміністративних,
торговельних, складських та
ін. будівель.

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

латексная краска

EN Structural

latex paint
exterior / interior

снаружи / внутри помещений

It is intended for decorative
thin-layer surface finishing, as
well as for finishing decorative
coating in the thermal insulation
system. It is applied on mineral
bases (plaster, putty, brick,
concrete, slag block), as well as
plaster and wooden surfaces.
It is recommended for
decorating surfaces with high
operating loads (office and living
spaces, hotels, restaurants,
shops, medical, kindergarden
and educational establishments,
public buildings), as well as
for facades and socle parts
of residential, industrial,
administrative, commercial
and storing buildings.

Предназначена для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхности, а
также в качестве финишного
декоративного покрытия
в системе теплоизоляции.
Наносится на минеральные
основания (штукатурка,
шпаклевка, кирпич, бетон,
шлакоблок), а также гипсовые
и деревянные поверхности.
Рекомендуется для декорирования поверхностей с
высокими эксплуатационными
нагрузками (офисные и жилые
помещения, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные
учреждения, общественные
здания), а также для фасадов
и цокольных частей жилых,
промышленных, административных, торговых, складских и
др. зданий.

акриловий латекс

акриловый латекс

acrylic latex

матова

матовая

matt

біла (база А – пастельні відтінки)
вода
шпатель, щітка, структурний валик,
зубчатий шпатель, гладилка, структурний
пензель

белая (база А – пастельные оттенки)
вода
шпатель, щетка, структурный валик,
зубчатый шпатель, гладилка, структурная
кисть

white (base A – pastel shades)
water
аn applicator, a brush, a structural
roller, a notched trowel, a trowel,
a structural brush

0,8-1,2 кг/м²

0,8-1,2 кг/м²

0,8-1,2 kg/m²

4 години

4 часа

4 hours

24 місяці
7 кг; 14 кг

24 месяца
7 кг; 14 кг

24 months
7 kg; 14 kg
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• cтворює еластичне матове рельєфне покриття / создает эластичное матовое рельефное покрытие / it creates an elastic matte relief coating
• стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічним навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и
механическим нагрузкам / it is resistant to weathering, moisture and mechanical damage
• приховує нерівності поверхні / скрывает неровности поверхности / it hides surface defects

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Сovering ability of 1 layer:

1,2 kg

до 11 м²
up to 11 m²

3,5 kg

до 32 м²
up to 32 m²

6 kg

до 54 м²
up to 54 m²

12 kg

до 108 м²
up to 108 m²
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