
FACADE
ACRYLIC PLASTER K15

Призначення:
Для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними 
експлуатаційними вимогами всередині приміщень.

Властивості:
Атмосферостійка, водовідштовхуюча, еластична, зносостійка, 
стійка до проливних дощів, біла, приховує дрібні дефекти 
поверхні, розмір зерна 1,5 мм, «камінцева» фактура.

Сфера застосування:
Мінеральні штукатурки, бетон, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB, 
підготовлена цегляна основа, поверхні систем теплоізоляції 
фасадів.

Основа:
Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших 
речовин, що зменшують адгезію Мох, грибки, водорості, відша-
рування видалити без залишку. Тріщини, ямки та нерівності 
вирівняти фасадною шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі 
поверхні обробити ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic. Всі поверхні 
потрібно обробити адгезійною ґрунтовкою Barvis Primer 
Adhesive. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 
14 діб, шпакльовані поверхні - мінімум 3 доби, поверхні систем 
утеплення - 7 діб. При використанні тонованих штукатурок ґрун-
товка повинна бути затонована в такий же колір.

Застосування:
Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати не збиваю-
чи. Роботи виконуються при температурі основи від +5°С до 
+30°С і відносній вологості до 80%. При необхідності в штукатур-
ку можна додати до 2% води. Нанести на товщину зерна на 
стіну шпателем з нержавіючої сталі, витримати деякий час. 
Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою в 
круговому напрямку до отримання фактури у вигляді густо 
укладених камінців. Вся поверхня повинна оброблятись мето-
дом «мокре по мокрому». Не наносити під дією прямого соняч-
ного проміння. Захищати від опадів і морозу протягом 3 днів. 
Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення 
робіт.

Тонування:
Для машинного та ручного тонування дисперсійними повното-
новими фарбами.

Технічні характеристики:

Упаковка:
25 кг

База:
В1

Склад:
Акрилова дисперсія, двоо-
кис титану, домішки, вода.

Витрата матеріалу:
На один шар ~ 2,4 кг/м2. 
Точна витрата визначається 
пробним нанесенням на 
об'єкті.

Висихання:
Час висихання - 24 години 
при +20°С і вологості повітря 
65%. Повне висихання і пере-
фарбовування через 2-3 дні. 
В інших умовах терміни виси-
хання та витримки можуть 
змінитись.

Інструмент:
Шпатель, терка.

Заходи безпеки і утилізація:
Зберігати в недоступному 
для дітей місці. Не допускати 
потрапляння штукатурки в очі 
чи на шкіру. Залишки сухої 
штукатурки безпечні для 
довкілля і утилізуються як 
звичайне будівельне сміття.

Зберігання:
У сухому місці +5°С до +30°С. 
Гарантійний термін зберіган-
ня в герметичній заводській 
упаковці - 18 місяців.
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Призначення База Витрата на
один шар

Час
висихання

Система
тонування

25 кг/APK15 B1 2,4 кг/м2 24 год.


