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Опис продукту  

Застосування  Декоративна штукатурка для створення різноманітних фактурних 

покриттів зовні та всередині приміщень. Може використовуватись для 

отримання оригінального дизайну та різноманітних ефектів в комплексі з 

матеріалами серії EFFEKT- DESIGN. Після нанесення структурується за 

допомогою різних видів рельєфних валиків, трафаретів, шпателя чи щітки. 

Вологостійка та паропроникна, проста і зручна у використанні. Приховує 

дрібні дефекти поверхні. Призначена для нанесення на мінеральні 

штукатурки, бетон, цеглу, гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, QSB і 

OSB, фанеру, дерево, міцні лакофарбові покриття. Не містить органічних 

розчинників. 

Властивості  для зовнішніх та внутрішніх робіт 

 стійка до миття 

 проста в нанесенні 

 створює різноманітні фактури 

 паропроникна 

Колір Біла 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Натуральний мармур, діоксид титану, мінеральні наповнювачі, 

функціональні домішки, вода.  Гранично допустима концентрація летючих 

органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/I, згідно директиви 

ЄС, становить 200 г/л (2010); даний продукт містить <50 г/л ЛОС. 

Розчинник Вода (рекомендується не розводити) 

Нанесення  

Основа Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б 

А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути сухою, міцною і чистою. Нерівності 

зовні приміщень вирівняти фасадною шпаклівкою, всередині приміщень - 

шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel. Цегельну кладку, мінеральні і гіпсові 

штукатурки, основи, що осипаються, обробити глибокопроникною 

ґрунтовкою торговельної марки düfa. Глянцеві покриття, дерев’яні і 

невбираючі основи обробити ґрунтовкою düfa Quarzgrund Q815. Вражені 

грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити 

антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. 
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Нанесення Перед використанням перемішати. Наносити шпателем, теркою або 

валиком шаром товщиною від 1 до 3 мм. Відразу після нанесення 

структурувати рельєфним валиком, шпателем, трафаретом, щіткою або 

іншим інструментом. Малюнок покриття залежить від вибору інструмента.  

При нанесенні штукатурки на фасадах уникати додавання будь-яких 

барвників та покривати висохле покриття шаром фасадної фарби 

торговельної марки düfa. 

Можливо наносити за допомогою штукатурних станцій. Нанесення  

методом безповітряного розпилення можливе тільки при використанні 

спеціального обладнання, яке запобігає абразивному зносу (абразивостійкі 

прокладки, манжети і т д). Після нанесення відразу починати 

структурувати. 

Витрата 1,8-3 кг/м² в залежності від глибини візерунка і зернистості основи; точна 

витрата визначається пробним нанесенням на об’єкті. 

Особливості Для надання штукатурці додаткових антигрибкових властивостей 

рекомендується додати перед нанесенням антиплісняву домішку 

Schimmelstopp з розрахунку 250 мл на 25 кг штукатурки. 

Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при 

необхідності з додаванням миючих засобів. 

Час висихання 24 години при температурі +20°С і вологості повітря 65%. В інших умовах 

терміни висихання можуть змінитись. 

Температура нанесення Не виконувати роботи при температурі повітря і основи менше +5°С або 

вологості повітря більше 80%. 

Колерування Підлягає машинному колеруванню за системою SELEKT. Можливе 

колерування барвником düfa Vollton und Abtönfarbe D230 (не додавати 

більше 5%). Для рівномірності кольору на одну площину наносити 

колеровану штукатурку одного номеру партії або перемішати матеріал з 

різних партій між собою.  

Для отримання більш насичених тонів рекомендовано фарбувати 

штукатурне покриття колерованою дисперсійною фарбою. 

Доповнення 

Фасовка 15 кг 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до 

+30°С. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. 

Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 

24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати попадання 

штукатурки на шкіру. При попаданні в очі відразу промити їх чистою 

водою, не вдихати пари при розпиленні. Не виливати штукатурку в 

каналізацію, водойми або на ґрунт. 

Утилізація Залишки висохлої штукатурки утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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Виготовлено за технологією фірми «Meffert AG», Німеччина 

 

 

СП з ІІ ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»   

Україна, м. Дніпро  

вул. Курсантська, 7Б  

тел. (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 
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Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05 . 
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