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База: 
А, С

Зерно: 
2.0 мм, 3.0 мм

Коли важливий результат

Декоративна силіконова штукатурка

КороїдА-100SILА-100SILА-100SIL

Силіконова штукатурка Mixon A-100SIL – це готова до 
використання штукатурка з консистенцією пасти на основі 
дисперсій органічних вяжучих речовин та силіконових смол. 
Вона зручна та легка у використанні. Силіконова штукатурка 
створює паро- та газопроникне (мікропористе), гідрофобне 
покриття, яке має здатність самоочищення. Характеризується 
високою стійкістю до пошкоджень, миття, стирання та впливу 
атмосферних умов. Призначена для облаштування декоративних  
та захисних тонкошарових штукатурок всередині та ззовні 
приміщень. Можна її застосовувати на усіх рівних мінеральних 
основах, таких як, бетон, гіпс, цементна, цементно-вапняна 
штукатурка, гіпсокартонні плити, а також на армувальних шарах 
в термоізоляційних системах і на мінеральну вату. 
За бажанням клієнта, штукатурки фарбуються згідно кольорової 
палітри.

ПОВЕРХНЯ
Повинна бути рівна , суха без пилу та жиру, а також інших 
речовин, що зменшують адгезію. Перед нанесенням силіконової 
штукатурки, поверхню  слід загрунтувати грунтовою 
акрилово-силіконовою штукатуркою MIXON A-100 з ціллю 
закріплення поверхні, збільшення адгезії, а також зниження 
ризику виникнення плям на поверхні штукатурки.
Свіжу цементно-вапняну штуктурку можна покривати 
силіконовою штукатуркою після закінчення 28 днів природньої 
сушки основи.
У випадку нанесення кольорованої штукатурки слід 
застосовувати грунтову штукатурку того ж кольору.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ
Перед нанесенням вміст упаковки слід дбайливо перемішати за 
допомогою дрилі на малих обертах з насадкою корзинного типу.
Вміст упаковок з різними датами виготовлення змішати разом. 
На попередньо загрунтовану, природньо осушену (близько 24 
год.) суху поверхню рівномірно наносити штукатурку на товщину 
зерна  за допомогою терки з нержавіючої сталі, а потім за 
допомогою терки з ПВХ надати структуру шляхом 
розгладжування маси у будь-якому напрямку. Штукатурку 
наносити одним шаром.

СКЛАД:
Дисперсія органічних вяжучих речовин, силіконова смола, 
мінеральні наповнювачі, гідрофобні добавки, 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/B1773/02/08.
- Технічна апробація ITB nr AT-15-5419/2010.
- Заключення державно санітарно-гігієнічної експертизи 
(Україна)№05.03.02-03.59039.

ПРИМІТКА
Кольорова різниця між зразками кольорів і реальним кольором 
не є підставою для рекламаційних вимог. Висока вологість 
повітря і низькі температури значно продовжують час висихання 
штукатурки. Виробник не несе юридичної відповідальності за 
виконання робіт, виконуваних поза його контролем.У випадку 
будь яких сумнівів, слід звертатися до виробника.

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:




