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Опис продукту  

Застосування  Акрилова штукатурка «короїд» для декоративної обробки фасадів і стін 

всередині приміщень. Особливо рекомендується для місць з підвищеними 

експлуатаційними навантаженнями: стіни сходових майданчиків, 

коридорів, холів, офісів. Легко наноситься, еластична, зносостійка, з 

високою адгезією. Утворює атмосферостійкі, стійкі до проливних дощів 

покриття. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, 

підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, 

гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB та інші. 

Властивості   біла  

  фактура «короїд»  

  для зовнішніх та внутрішніх робіт 

  водовідштовхуюча 

  розмір зерна 1,5; 2,0; 2,5 мм 

Колір Білий 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. 

Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для 

матеріалів категорії А/l, згідно директиви ЄС, 200 г/л (2010); даний 

продукт містить <30 г/л ЛОС. 

Розчинник Вода (до 2%) 

Нанесення  

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

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

Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. 

Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути 

витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні – мінімум 3 доби, 

поверхні систем утеплення – 7 діб. Всі поверхні потрібно обробити 

адгезійною ґрунтовкою  düfa Quarzgrund Q815. При використанні 

колерованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована  в такий же 

колір. Поверхні, що осипаються та сильно вбирають вологу, попередньо 

обробити ґрунтовкою глибокого проникнення торговельної марки düfa. 

Місця, вражені грибками, очистити засобом düfa Schimmelentferner і 
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обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно 

інструкції. 

Нанесення Перемішати не збиваючи. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі в 

напрямку знизу вверх. Товщина шару штукатурки повинна дорівнювати 

товщині зерна. Приблизно через 10 хвилин (в залежності від температури) 

структурувати покриття пластмасовою теркою в потрібному напрямку. 

Великі поверхні розбивати на декілька маленьких або працювати в групі. 

Вся поверхня повинна оброблятись методом «мокрим по мокрому». При 

необхідності в  штукатурку можна додати до 2% води. 

Витрата Для зерна 1,5 мм – 2,2  кг/м² , для зерна 2,0 мм – 2,8 кг/м² ; для зерна 2,5 мм 

– 3,5 кг/м² по  по рівній поверхні; в залежності від зернистості і рівності 

поверхні витрата може змінюватись. 

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. 

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

висихання і перефарбування через 2-3 дні. 

Температура нанесення Виконувати роботи при температурі від +5°С до +30°С і вологості повітря 

менше 80%. Не наносити під дією прямого сонячного проміння. Захищати 

від опадів і морозу до повного твердіння штукатурки. 

Колерування Підлягає машинному тонуванню за системою Color Mix або SELEKT, 

також барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230 (не додавати більше 

5%). На одну площину наносити штукатурку що має один номер партії або 

ретельно перемішати продукцію з різних партій між собою! 

Доповнення 

Фасовка 25 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. При попаданні в очі відразу 

промити їх чистою водою. Не виливати штукатурку в каналізацію, 

водойми або на грунт. 

Утилізація Залишки висохлої штукатурки утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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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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