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Колір: 
Білий, Екстра білий

Зерно: 
1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм

Mixon М-100 є штукатурним розчином для зовнішнього та 
внутрішнього застосування, призначений для обробки стін та 
стель благородною штукатуркою з фактурою «короїд». 
Тонкошарова штукатурка використовується в якості останнього 
шару. Також може застосовуватися  в системі доутеплення та на 
мінеральну вату. Штукатурка є матеріалом на основі доломітової 
крихти з розмірами зерна: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,5 мм. У складі 
розчину містяться гідрофобні речовини, які обмежують 
поглинання води. Штукатурні покриття можуть фарбуватися  
фарбою Mixon будь-якого кольору. Штукатурка виготовляється з 
розмірами зерна: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,5 мм в білому та екстра білому 
кольорі.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:
Штукатурці притаманна хороша адгезія до поверхонь з 
будь-яких будівельних матеріалів.Підготовка поверхні полягає в 
очищенні від пилу та жиру, очищенні від застарілих лакофабових 
та штукатурних покриттів. Перед нанесенням штукатурки на 
будь-яку поверхню слід застосовувати ґрунтівку Mixon A-100. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:
Приготування структурної штукатурки  Mixon М-100 полягає в 
додаванні сухої суміші до виміреного обєму води та ручному чи 
механічному змішуванні до моменту отримання однорідної маси. 
Консистенція штукатурного розчину підбирається в залежності 
від потрібної фактури. Розчин готовий до використанні уже 
через 10 хвилин і повинен бути використаний протягом 2 годин. 
Штукатурні роботи проводяться при температурі від +5ºС 
до +25ºС. Нанесення штукатурного покриття на однорідну 
поверхню повинно виконуватися за один прохід. У випадку 
неповної обробки поверхні необхідно неопрацьовані ділянки  
закінчити краєм площини, для отримання якого застосовується 
клейова стрічка, яка приклеюється до поверхні уздовж лінії 
обробки. Тільки після цього наноситься штукатурка з наступною 
обробкою штукатурного покриття. По закінченню обробки 
штукатурки на оброблюваній поверхні необхідно зірвати стрічку 
разом з свіжим розчином, який знаходиться на ній. Шар 
штукатурки наноситься на поверхню за допомогою терки з 
нержавіючої сталі, а необхідну структуру штукатурного покриття 
забезпечує обробка з використанням терки ПВХ.
Перед початком нанесення штукатурки необхідно запланувати 
технологічні перерви, для того щоб вони співпадали з ділянками 
обробки архітектурних деталей (отрвори, різні кольори 
забарвлення, спеціальні декоративні рейки). У випадку 
відсутності такої можливості задля запобігання технологічних 
перерв, штукатурні роботи повинні виконуватися паралельно 
декількома працівниками.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:
Після закінчення штукатурних робіт інструмент промити чистою 
водою.

ВКАЗІВКИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ:
У складі продукту є цемент. При контакті з водою речовина 
створює лужну реакцію, тому слід захищати шкіру та очі.

НАЯВНІСТЬ СЕРТИФІКАТІВ:
- Технічна апробація ІТВ (будівельно-технічний інститут): 
АТ-15-4483/2010 AWTERM.
- Європейська Технічна Апробація ETA -10/0432 ASTERM.
- Сертифікат виробничого контолю WE:1488- CPD-0175/W.
- Заключення державної санітарно-гігієнічної експертизи 
(Україна)№05.03.02-03.59039.

ПРИМІТКА:
Виробник не несе відповідальноті за неправильне використання 
препарату, а також за його застосування в інших цілях та умовах 
не передбачених даною інструкцією. При виникненні сумнівів 
слід провести апробацію чи звязатися з виробником.

Коли важливий результат

Мінерально-полімерна штукатурка 

М-100М-100М-100 Короїд

24 місяця (в щільно закритих 
мішках в сухому приміщенні)

Зміни відсутні

1,80+-5%

від +5OC до+25OC

зерно 3,5 мм - 4.0 кг/м²
зерно 2,5 мм - 3,5 кг/м²
зерно 2,0 мм - 3,0 кг/м²

60 хв.

> 0,1 MPa

> 0,1 MPa

5,0-5,6 л води
на 25 кг штукатурки

Обємна щільність:

Стійкість до виникнення
тріщин:

Мішок 25 кгУпаковка:

Зберігання:

Температура
застосування:

Витрати: 

Придатность розчину 
до використання:

Адгезія після циклів 
морозостійкості:

Адгезія в повітряно-
сухому стані:

Пропорції змішування: 




