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Штукатурка Mixon A-100 «Короїд» це готова до використання 
водорозчинна декоративна  штукатурка на базі акрилової смоли 
та кварцу. Призначена для виконання декоративно-захисного, 
тонкошарового покриття ззовні та всередині приміщень, а також 
у системах теплоізоляції методом «легкий-мокрий»
з використанням пінополістеролу.
В кінцевому результаті досягається так звана структкра «короїд» 
з розміром зерна 2 мм, 3 мм. Фактура наноситься  за допомогою 
шпателя з нержавіючої сталі чи PVC.
Штукатурка Mixon A-100 «Короїд» виготовляється білого 
кольору. За бажанням клієнта, штукатурки фарбуються згідно 
кольорової палітри.

ПОВЕРХНЯ:
Поверхня має бути сухою, міцною, без пилу та жиру. Перед 
нанесенням штукатурки поверхню необхідно заргунтувати 
акрилово-силіконовою грунтівкою Mixon A-100 з ціллю 
зміцнення поверхні, підвищення адгезії та зменшення створення 
плям на поверхні штукатурки.
Свіжу цементно-вапняну штукатурку можна оздоблювати через 
28 днів (період висихання основи). При нанесенні тонованої 
штукатурки, використовуйте грунтівку того ж відтінку.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ:
Перед нанесення вміст упаковки слід дбайливо 
перемішати.Вміст упаковок з різними датами виготовлення 
змішати разом. З ціллю отримання однорідної робочої 
консистенції можна додати невелику кількість води 
(0,1 на кожне відро). Кількість доданої води повинна бути 
однаковою для кожної упаковки.
На попередньо загрунтовану, висушену (12+24 год.), суху 
поверхню шпателем з нержавіючої сталі рівномірно наносимо 
штукатурку на товщину зерна, потім надайте фактури за 
допомогою шпателя ПВХ до отримання підходящої структури.
Перед нанесенням штукатурки необхідно запланувати 
технологічні перерви таким чином, щоб їх можна було 
замаскувати архітектурними деталями (отвори, стічні 
труби,декоративні планки). Якщо такої можливості немає, стіну 
повинно штукатурить стільки робітників, щоб технологічних 
перерв не було взагалі. У виключних випадках можна 
засихаючий край рівно обрізати та намагатися його не затирати 
(не наносити свіжу штукатурку), щоб не допустити видимої 
різниці у фактурі. Наносити одним шаром.

СКЛАД:
Акрилова дисперсія, мінеральні заповнювачі та гідрофобні 
добаки, пігменти і модифікатори , а також кварц.

ОЧИЩЕНЯ ІНСТРУМЕНТІВ:
Після закінчення роботи негайно вимийте інструменти водою.

ЗБЕРІГАННЯ:
В цілях забезпечення 24 місячної гарантії якості зберігайте 
продукт при температурі від +5°С до + 25°С в герметично 
закритій упаковці. Берегти від замерзання! Берегти від дітей.

ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ ПРАЦІ ТА ГІГІЄНІ ТА 
ПРОТИПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ:

Після застосування штукатурної маси у закритих приміщеннях, 
можна ними користуватися після того як зникне специфічний 

запах. У випадку потрапляння штукатурки в очі їх слід негайно 
промити водою. У випадках потрапляння на шкіру, негайно 
промити водою. Штукатурка не володіє токсичними 
властивостями. Вогнетривка.

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ:
- Гігієнічний сертифікат PZH (Польська установа гігієни): 
NK/B/009/04/2012.
- Сертифікат виробничого контролю WE:1488-CPD-0175/W.
- Європейська технічна апробація ITB:ETA-10/0432 ASTERM.
- Заключення державної санітарно-гігієнічної експертизи 
(Україна)№05.03.02-03.59039. 

ПРИМІТКА
При високій вологості повітр´я та низьких температурах значно 
збільшується час висихання штукатурки.
Не рекомендуємо застосовувати темні кольори на великих 
поверхнях фасадів, беручи до уваги підвищену абсорбцію 
сонячного випромінювання і можливість вигоряння 
штукатурки,а також розстріскування малярного покриття- 
надлишкової термічної усадки.
Виробник не несе відповідальності за неналежне застосування 
продукту, його використання для інших цілей та в інших умовах, 
окрім тих, які вказані вище. У випадку сумнівів слід 
провести апробацію продукту.

Коли важливий результат

Декоративна акрилова штукатурка

КороїдА-100А-100А-100

післе 24 годин

Зерно 2,0 мм – 3,0 кг/м2
Зерно 3,0 мм – 4,0 кг/м2

Відро 16 кг

від +5OC до+25OC

6-24 год. (в залежності до 
атмосферних умов)

< 2

> 2 м

> 0,6 MPa

1,75 кг/дм3

Упаковка:

Приблизні витрати:

Стійкість до дощу:

Температура
застосування:

Час висихання:

Капілярне поглинання води (α), 
kg/m2h1/2):

Відносна дифузійна стійкість:

Адгезія до поверхні:

Щільність:

База: 
А, С

Зерно: 
2 мм, 3 мм




