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ДЛЯ ФАСАДІВ

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Готова до роботи ґрунтувальна суміш на основі акрилової 
дисперсії, силіконових смол та калієвого скла з додаванням 
наповнювачів, відповідних стабілізаторів та гідрофобних засобів. 
Склад призначений для остаточної підготовки поверхонь перед 
нанесенням мінеральних, акрилових та силіконових штукатурок. 
Створює міцне покриття з високою стійкістю до агресивного 
навколишнього середовища та атмосферних впливів. 
Розбавляється на 15% водою.

Кварцовий ґрунт 

PRIMER A-100

ПЕРЕВАГИ

• Може використовуватись під акрилові, 
силіконові та мінеральні штукатурки.

• Декоративний шорсткий ефект.

• Приховує дефекти поверхні.

Сфера застосування:
Призначена для обробки будь-
яких будівельних основ, таких як 
мінеральні поверхні, гіпсокартонні 
плити, гладкі поверхні. Також може 
використовуватися в системах 
утеплення та на мінеральній ваті. 
Застосовується при внутрішніх та 
зовнішніх роботах. Випускається 
білого кольору, за бажанням клієнта 
забарвлюється в кольори палітри.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути сухою, очищеною від жиру, 
бруду і відстаючих частинок.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Розчин наносити 
пензлем чи валиком. У разі 
нанесення кольорованої штукатурки 
шар ґрунтовки слід нанести в тому 
ж кольорі.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Акрилова 
дисперсія

Щільність 1,75 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2-12 
годин

Витрата 0,3 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування 10 л/16 кг

Увага: На традиційних цементних, цементно-вапняних, 
бетонних поверхнях силікатну ґрунтовку можна нанести 
після 14 днів природного сушіння основи, а на тонкошарову 
ґрунтувальну масу можна застосовувати вже через 3 
дні. Не можна проводити роботи під час атмосферних 
опадів або за сильного вітру. Під час зовнішніх робіт слід 
захищати поверхню від потрапляння прямих сонячних 
променів. Мінімальна температура під час робіт не повинна 
опускатися нижче +6°С, а температура вночі не повинна 
бути нижчою за 0°С. Сильна лужна реакція може утворити 
необоротне знебарвлення на скляних, керамічних, смоляних, 
дерев’яних, металевих та кам’яних поверхнях. Під час роботи 
слід захищати очі та шкіру, використовуючи рукавиці та 
захисні окуляри.



Готова до роботи водна дисперсія акрилової смоли та кварцу. В результаті 
застосування виходить структурна поверхня короїд з розміром зерна 2 мм 
або 3 мм. Штукатурка стійка до атмосферних та механічних впливів. Має 
хорошу еластичність та водовідштовхувальні властивості.

Декоративна акрилова 
штукатурка 

КОРОЇД А-100
ПЕРЕВАГИ

• Зерно: 2 мм та 3 мм.

• Колірується у широкій колірній гамі.

• Застосовується в системах теплоізоляції 
методом «мокрий-легкий».

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера застосування:
Призначена для виконання 
декоративнозахисного тонкошарового 
покриття в системах теплоізоляції 
методом «легкий-мокрий» з 
використанням пінополістиролу. 
Зрештою утворюється так звана 
структура «короїд» з розміром зерна 2 
мм, 3 мм. Застосовується на бетонних, 
цегляних та оштукатурених основах, а 
також у системах теплоізоляції фасадів 
та на мінеральній ваті при внутрішніх та 
зовнішніх роботах.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути сухою, очищеною від жиру, бруду і 
відстаючих частинок.

Ґрунтування:
Поверхню необхідно заґрунтувати 
акрилово-силіконовою ґрунтовкою 
Mixon A100.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. За потреби можна додати 
невелику кількість води (0,1 л на відро). 
Поступово нанести на основу сталевою 
теркою під кутом 60° до поверхні. 
Товщина шару, що наноситься, повинна 
відповідати розміру зерен заповнювача. 
Після того, як нанесене покриття 
перестане прилипати до інструменту, 
можливе формування структури 
поверхні штукатурки пластмасовою 
теркою. Залежно від часу, інтенсивності 
та траєкторії руху терки можна отримати 
горизонтальні, вертикальні, кругові або 
перехресні поглиблення.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Акрилова 

смола

Щільність 1,75 кг/л

Колір Білий

Температура нанесення
мін. +5ОС
макс. +25ОС

Час висихання, 23°С 
50% RH

6-24 
годин

Витрата
2.0 мм - 3 кг/м2

3.0 мм - 4 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази А, С

Зберігання
2 роки
t > 0OC

Пакування 10 л/16 кг



Готова до роботи водорозчинна декоративна штукатурка на основі 
акрилової дисперсії та кварцу. В результаті застосування виходить 
структурна поверхня «баранчиків» з розміром зерна 1.5 мм або 2.5 мм. 
Штукатурка стійка до атмосферних та механічних впливів. Має хорошу 
еластичність і водовідштовхувальні властивості.

Декоративна акрилова 
штукатурка 

БАРАНЕК A-105
ПЕРЕВАГИ

• Зерно: 1.5 мм та 2.5 мм.

• Колірується у широкій колірній гамі.

• Застосовується в системах теплоізоляції 
методом «мокрий-легкий».

Сфера застосування:
Призначена для виконання 
декоративного тонкошарового 
оздоблення поверхні на бетонних, 
цегляних та оштукатурених основах, 
а також у системах теплоізоляції 
фасадів. Застосовується при внутрішніх 
та зовнішніх роботах. Випускається 
білого кольору, за бажанням клієнта 
забарвлюється в кольори палітри.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути сухою, очищеною від жиру, 
забруднень і відстаючих частинок.

Ґрунтування:
Поверхню необхідно заґрунтувати 
акрилово-силіконовою ґрунтовкою 
Mixon A100.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. За потреби можна додати 
невелику кількість води (0,1 л на відро). 
Поступово нанести на основу сталевою 
теркою під кутом 60° до поверхні. 
Товщина шару, що наноситься, 
повинна відповідати розміру зерен 
заповнювача. Після того, як нанесене 
покриття перестане прилипати до 
інструменту, можливе формування 
структури поверхні штукатурки 
пластмасовою теркою. Однорідну 
фактуру поверхні у вигляді щільно 
покладених зерен крихти формують 
круговими рухами пластмасової терки. 
Терку при цьому тримають паралельно 
оброблюваної поверхні.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Акриловая 

смола

Щільність 1,75 кг/л

Колір Білий

Температура нанесення
мин. +5ОС

макс. +25ОС

Час висихання, 23°С 
50% RH

6-24 ч.

Витрата
1.5 мм - 3 кг/м2

2.5 мм - 4 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази А, С

Зберігання
2 роки
t > 0OC

Пакування 10 л/16 кг

Увага: Берегти від потрапляння прямих сонячних 
променів, вітру та дощу до моменту повного висихання. 
На цементні, цементно-вапняні, бетонні основи 
штукатурку наносити після закінчення 28 днів природного 
сушіння основи.



Готова до роботи штукатурка на основі дисперсій органічних в’яжучих речовин та 
силіконових смол. В результаті застосування виходить структурна поверхня короїд 
з розміром зерна 2 мм або 3 мм. Штукатурка стійка до атмосферних та механічних 
впливів. Має хорошу еластичність і водовідштовхувальні властивості. Створює паро 
та газопроникне, гідрофобне покриття, що має здатність до самоочищення.

Декоративна силіконова 
штукатурка 

КОРОЇД А-100 SIL
ПЕРЕВАГИ

• Зерно: 2 мм та 3 мм.

• Колірується у широкій колірній гамі.

• Створює паро-газопроникне покриття, 
здатне до самоочищення.

Сфера застосування:
Призначена для виконання 
декоративного тонкошарового 
оздоблення поверхні на бетонних, 
цегляних та оштукатурених основах, 
а також у системах теплоізоляції 
фасадів та на мінеральній ваті. 
Застосовується при внутрішніх та 
зовнішніх роботах.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути сухою, очищеною від жиру, бруду 
і відстаючих частинок.

Ґрунтування:
Поверхню необхідно заґрунтувати 
акрилово-силіконовою ґрунтовкою 
Mixon A100.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. За потреби можна 
додати невелику кількість води (0,1 
л на відро). Поступово нанести на 
основу сталевою теркою під кутом 
60° до поверхні. Товщина шару, що 
наноситься, повинна відповідати 
розміру зерен заповнювача. Після 
того, як нанесене покриття перестане 
прилипати до інструменту, можливе 
формування структури поверхні 
штукатурки пластмасовою теркою. 
Залежно від часу, інтенсивності та 
траєкторії руху терки можна отримати 
горизонтальні, вертикальні, кругові 
та перехресні заглиблення.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Силіконова 

смола

Щільність 1,75 кг/л

Колір Білий

Температура нанесення
мін. +5ОС
макс. +25ОС

Час висихання, 23°С 
50% RH

6-24
годин

Витрата
2.0 мм - 3 кг/м2

3.0 мм - 4 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази А, С

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування 10 л/16 кг

Увага: Берегти від потрапляння прямих сонячних 
променів, вітру та дощу до моменту повного висихання. 
На цементні, цементно-вапняні, бетонні основи 
штукатурку наносити після закінчення 28 днів природного 
сушіння основи.



Готова до роботи водна дисперсія органічних в’яжучих речовин та силіконових 
смол. В результаті застосування виходить структурна поверхня «баранчиків» 
з розміром зерна 1.5 мм або 2.5 мм. Штукатурка стійка до атмосферних та 
механічних впливів. Має хорошу еластичність і водовідштовхувальні властивості. 
Створює паро та газопроникне, гідрофобне покриття, що має здатність до 
самоочищення.

Декоративная силиконовая 
штукатурка

БАРАНЕК A-105 SIL
ПЕРЕВАГИ

• Зерно: 1.5 мм та 2.5 мм.

• Колірується у широкій колірній гамі.

• Створює пари газопроникне покриття, 
здатне до самоочищення.

Сфера застосування:
Призначена для виконання 
декоративного тонкошарового 
оздоблення поверхні на бетонних, 
цегляних та оштукатурених основах, а 
також у системах теплоізоляції фасадів 
та на мінеральній ваті. Застосовується 
при внутрішніх та зовнішніх роботах.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути сухою, очищеною від жиру, 
забруднень і відстаючих частинок.

Ґрунтування:
Поверхню необхідно заґрунтувати 
акрилово-силіконовою ґрунтовкою 
Mixon A100.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. За потреби можна додати 
невелику кількість води (0,1 л на відро). 
Поступово нанести на основу сталевою 
теркою під кутом 60° до поверхні. 
Товщина шару, що наноситься, 
повинна відповідати розміру зерен 
заповнювача. Після того, як нанесене 
покриття перестане прилипати до 
інструменту, можливе формування 
структури поверхні штукатурки 
пластмасовою теркою. Однорідну 
фактуру поверхні у вигляді щільно 
покладених зерен крихти формують 
круговими рухами пластмасової терки. 
Терку при цьому тримають паралельно 
оброблюваної поверхні.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Силіконова 

смола

Щільність 1,75 кг/л

Колір Білий

Температура нанесення
мін. +5ОС

макс. +25ОС

Час висихання, 23°С 
50% RH

6-24
годин

Витрата
1.5 мм - 3 кг/м2

2.5 мм - 4 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази А, С

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування 10 л/16 кг

Увага: Берегти від потрапляння прямих сонячних 
променів, вітру та дощу до моменту повного висихання. 
На цементні, цементно-вапняні, бетонні основи 
штукатурку наносити після закінчення 28 днів природного 
сушіння основи.



Штукатурний розчин для зовнішнього та внутрішнього застосування, 
призначений для обробки стін та стель благородною штукатуркою з 
кварцовою структурою «Короїд». Штукатурка є матеріалом на основі 
доломітової крихти із розмірами зерна: 2.0 мм, 2.5 мм, 3.5 мм. У складі 
розчину містяться гідрофобні речовини, які обмежують поглинання води.

Суха мінеральна декоративна 
штукатурка 

КОРОЇД М-100
ПЕРЕВАГИ

• Зерно: 2.0 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.0 мм.

• Колірується у широкій колірній гамі.

• Колір: Білий та Екстра білий

Сфера застосування:
Тонкошарова штукатурка використовується 
як останній шар. Також може застосовуватися 
в системі доутеплення та на мінеральну 
вату. Забезпечує вирівнювання невеликих 
нерівностей поверхні, що обробляється. 
Штукатурні покриття можуть фарбуватися 
фарбою Mixon будь-якого кольору.

Підготовка поверхні:
Штукатурці властива хороша адгезія до 
поверхонь будь-яких будівельних матеріалів. 
Підготовка поверхні полягає в очищенні 
від пилу та жиру, очищенні від старих 
лакофарбових та штукатурних покриттів. 
Перед нанесенням штукатурки на будь-яку 
поверхню слід використовувати ґрунтовку 
Mixon A100.

Приготування суміші:
Суху суміш висипати в чисту воду і розмішати 
до утворення однорідної маси (пропорція 
замісу: 5 л води на 25 кг суміші). Через 10 
хвилин розчин можна наносити на поверхню. 
Готовий розчин зберігає свої властивості 
протягом 1 години. Роботи з нанесення 
штукатурки виконуються за температури від 
+5ОС до +25ОС. У процесі роботи необхідно 
постійно перемішувати розчин для підтримки 
однорідної консистенції.
Щоб уникнути видимих стиків, штукатурку 
необхідно наносити без перерв до повного 
укриття стіни «від краю до краю».
Наноситься на поверхню теркою із 
нержавіючої сталі, потім пластиковою 
теркою створюється бажана фактура. Після 
закінчення роботи інструменти необхідно 
промити водою.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Доломітова 

крихта

Щільність 1,80 кг/л

Колір
Білий 

Екстра білий

Температура нанесення
мін. +5ОС

макс. +25ОС

Час висихання, 23°С 
50% RH

6-24
години

Витрата
2.0 мм - 3.0 кг/м2

2.5 мм - 3.5 кг/м2 

 3.5 мм - 4.0 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
2 роки
t > 0OC

Пакування 25 кг

Увага: Берегти від потрапляння прямих сонячних 
променів, вітру та дощу до моменту повного висихання. 
На цементні, цементно-вапняні, бетонні основи 
штукатурку наносити після закінчення 28 днів природного 
сушіння основи.



Штукатурний розчин для зовнішнього та внутрішнього застосування, 
призначений для обробки стін та стель благородною штукатуркою з 
кварцовою структурою «Баранек». Штукатурка є матеріалом на основі 
доломітової крихти із розмірами зерна: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм. У складі 
розчину містяться гідрофобні речовини, які обмежують поглинання води.

Суха мінеральна декоративна 
штукатурка

БАРАНЕК М-105
ПЕРЕВАГИ

• Зерно: 1.5 мм, 2.0 мм та 2.5 мм.

• Колірується у широкій колірній гамі.

• Колір: Білий та Екстра білий

Сфера застосування:
Тонкошарова штукатурка 
використовується як останній 
шар. Також може застосовуватися 
в системі доутеплення та на 
мінеральну вату. Забезпечує 
вирівнювання невеликих 
нерівностей поверхні, що 
обробляється. Штукатурні покриття 
можуть фарбуватися фарбою Mixon 
будь-якого кольору.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути сухою, очищеною від жиру, 
забруднень і відстаючих частинок.

Приготування суміші:
Суху суміш висипати в чисту 
воду і розмішати до утворення 
однорідної маси (пропорція замісу: 
5 л води на 25 кг суміші). Через 10 
хвилин розчин можна наносити на 
поверхню. Готовий розчин зберігає 
свої властивості протягом 1 години. 
Роботи з нанесення штукатурки 
виконуються за температури від 
+5ОС до +25ОС. У процесі роботи 
необхідно постійно перемішувати 
розчин підтримки однорідної 
консистенції.
Щоб уникнути видимих стиків, 
штукатурку необхідно наносити без 
перерв до повного укриття стіни «від 
краю до краю».

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Доломітова 

крихта

Щільність 1,96 кг/л

Колір
Білий 

Екстра білий

Температура нанесення
мін. +5ОС

макс. +25ОС

Час висихання, 23°С 
50% RH

6-24
години

Витрата
1.5 мм - 3.0 кг/м2

2.0 мм - 3.5 кг/м2 

 2.5 мм - 4.0 кг/м2

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
2 роки
t > 0OC

Пакування 25 кг

Увага: Берегти від потрапляння прямих сонячних 
променів, вітру та дощу до моменту повного висихання. 
На цементні, цементно-вапняні, бетонні основи 
штукатурку наносити після закінчення 28 днів природного 
сушіння основи.



Полімерна дисперсія акрилатних смол з додаванням лугостійкого 
кварцового піску. Наявність цього піску забезпечує надійне зчеплення 
заґрунтованої поверхні з усіма наступними покриттями. Може 
використовуватися як самостійне покриття, тому що після висихання 
утворює стійкий, вологостійкий шар білого кольору з декоративним 
«шорстким» ефектом. Може кольоруватись у широкій колірній гамі.

Кварцовий структурний ґрунт 

QUARTZ BASE

ПЕРЕВАГИ

• Може використовуватись як 
самостійне покриття.

• Декоративний шорсткий ефект.

• Приховує дефекти поверхні.

Сфера застосування:
Матеріал призначений для 
створення шорсткої бази перед 
нанесенням оздоблювальних 
покриттів на традиційні основи, 
насамперед на гладкий бетон, а 
також на гіпсокартонні плити, гіпсові 
блоки, цегляну кладку та інші. Як 
оздоблювальні матеріали можуть 
використовуватися, наприклад, 
цементні, гіпсові, декоративні 
штукатурки, шпаклівки, структурні 
фарби.

Підготовка поверхні:
Основа має бути заздалегідь очищена 
від крихких утворень, відшарувань, 
пилу та масляних плям. Старі неміцні, 
як правило, клейові або крейдяні 
покриття, потрібно повністю видалити.

Нанесення:
Суміш готова до використання. 
Перед використанням ґрунтовку слід 
ретельно перемішати. Залежно від 
поглинання основи можна додати 
до 10% води. Mixon Quartz base 
наноситься пензлем, валиком або 
макловіцею в один шар. Температура 
основи має бути не менше +5ОС. 
Замерзлі поверхні ґрунтувати не 
можна. У процесі роботи ґрунтовку 
необхідно перемішувати. Нанесення 
шпаклівок, штукатурок та інших 
матеріалів на проґрунтовану поверхню 
проводиться лише після повного 
висихання ґрунтовки – через 3-4 
години.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Акрилово- 

сопол-й латекс

Щільність 1,53 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

3-4 
години

Витрата 3-4 м2/л

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування 10 л



Структурна базова фасадна фарба для обробки нових і раніше фарбованих мінеральних 
поверхонь при зовнішніх та внутрішніх роботах.
В першу чергу призначена для фарбування фасадів та цоколів житлових будинків, 
громадських та промислових будівель. Використання структурної фарби допоможе 
ущільнити отвори на поверхні легкого бетону та місця з’єднань, зменшуючи небезпеку 
виникнення пошкоджень від холоду.

Акрил-латексна структурна 
фарба 

EXTERIOR M
ПЕРЕВАГИ

• Приховує дефекти поверхні може 
використовуватися без попереднього 
шпаклювання стін.

• Декоративний шорсткий ефект.

• Ущільнює отвори та місця з’єднань у 
поверхні.

Сфера застосування:
Фарба підходить для фарбування поверхонь 
з бетону та легкого бетону, а також сильно 
пов’язаної з основою штукатуреної 
поверхні.

Підготовка поверхні:
Пофарбована поверхня повинна бути 
сухою і очищеною від пилу, бруду, жиру та 
частинок, що відстають. Залежно від типу 
забруднення вибрати відповідний спосіб 
очищення поверхні. Уникати застосування 
методів очищення, які можуть зашкодити 
базову поверхню.  
Видалити з поверхні стару фарбу, що 
відстає. Пористу, слабко пов’язану або 
замелену поверхню очистити до міцної 
основи, тріщини вискоблити до чиста та 
відремонтувати.
Переконатися, що нова оштукатурена 
поверхня суха і остаточно карбонувалася 
(мінімум 28 днів).

Ґрунтування:
Сильно пов’язані не пористі базові поверхні 
не вимагають окремого ґрунтування. 
Пористу поверхню спочатку необхідно 
загрунтувати ґрунтом для фасадних 
поверхонь Mixon Aquastop F, розвівши її 
водою у співвідношенні 1:7. Щоб уникнути 
плям, рекомендується ґрунтувати 2-3 рази. 
Перед фарбуванням поверхня повинна бути 
повністю просохлою.

Нанесення:
Exterior M нанести на базову поверхню 
штукатурометом, валиком чи шпателем. 
Потім надати оброблюваної поверхні 
бажану структуру, використовуючи для 
цього різні робочі інструменти: структурний 
валик, кільцеву кисть, губку, шпатель і т.п. 
Структурну фарбу нанести на поверхню 
одним або двома шарами. При нанесенні в 
два шари, поверхня, що обробляється, буде 
більш гладкою.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 48 %

Щільність 1,53 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

1-2 
години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Витрата 2 м2/л

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO, CLR

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування 10 л


