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Опис продукту   
 

Застосування  Cиліконова мозаїчна штукатурка призначена для оздоблення 

фасадів, цоколів та елементів конструкції будинків. Має високу 

водовідштовхувальну здатність та еластичність.Атмосферостійка та 

паропроникна. Використовується як зовні, так і всередині 

приміщень. Рекомендована для використання  на об’єктах, 

розташованих в місцях з агресивним зовнішнім середовищем, 

високим рівнем опадів та на узбережжях. Всередині приміщень, 

зазвичай, використовують в місцях, що зазнають значних 

механічних навантажень: сходи, офіси, коридори тощо. Візуально 

приховує незначні дефекти поверхні. 

 

 

Властивості  • Еластична  

• Гідрофобна 

• Паропроникна 

• Атмосферостійка 

• Висока стійкість кольорів до УФ випромінювання 

• Для зовнішніх та внутрішніх робіт 

Зв’язуюча речовина  Акрилова дисперсія  

 

Склад  Акрилова дисперсія, силіконові сполуки, функціональні домішки, 

вода. Мармур та натуральний кварц різних відтінків додається 

окремо. Гранично допустима концентрація летких органічних 

сполук (ЛОС) згідно Технічного регламенту України щодо 

обмеження викидів ЛОС для даного продукту (підкатегорія А/12): 

300 g/l (г/л) (з 01.01.2021) та 200 g/l (г/л) (з 01.01.2024). Даний 

продукт містить <30 g/l (г/л) ЛОС. 

Розчинник (розріджувач) Не розводити. 

 

Технічна інформація   
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Приготування  

 Оберіть мозаїчну композицію з каталогу Silikon-MosaikPutz та 

визначте відповідну рецептуру. Згідно рецептури додайте у відро з 

базою певну кількість наповнювача. Перемішувати слід в 

гіроміксері або шейкері. 

Виробник гарантує збіг зі зразком мозаїчної композиції тільки при 

перемішуванні гіроміксером. 

Перемішувати 1 хвилину. Тривале (понад 1 хвилину) та/або 

інтенсивне перемішування мозаїчної штукатурки може призвести до 

стирання кольорового покриття з поверхні наповнювача та 

фарбування їм зв’язувальної речовини, що у свою чергу призведе до 

розбіжності мозаїчної композиції зі зразком у каталозі. Однак 

розбіжність у кольорі не вплине на захисні властивості покриття. 

Щоб виключити розбіжності у відтінках мозаїчної штукатурки 

однієї рецептури, номера партій наповнювача однакового кольору, 

які входять до складу рецептури, час та інтенсивність 

перемішування всіх відер мають бути однаковими.  

 

Виконання робіт 
 

 

Основа  Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 

та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути рівною, 

чистою, сухою та міцною. Бруд, висоли, залишки покрить, крихкі 

ділянки, водорості і біоушкодження видалити механічно. При 

наявності грибка і цвілі видалити їх за допомогою засобу düfa 

Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund 

Antiseptik D613 згідно інструкції. Свіжа цементна штукатурка 

повинна бути витримана мінімум 28 діб, бетон – мінімум 3 місяці, 

поверхні системи утеплення – 7 діб. Дерево повинно мати товщину 

не менше 20 мм і вологість не більше 13%. Міцні алкідні покриття 

зашкурити і знепилити. Металеві поверхні очистити від бруду, іржі 

та покрити антикорозійною ґрунтовкою. Критичні основи, що 

осипаються або сильно вбирають вологу, обробити 

глибокопроникною ґрунтовкою düfa Tiefgrund D14 або Tiefgrund 

Pro D14s згідно інструкції. Поверхні обов’язково заґрунтувати düfa 

Quarzgrund D815. Для систем утеплення з використанням 

мінеральної вати заґрунтувати düfa EXPERT Silikon-Quarzgrund 

DE816.  

Ґрунтовка повинна бути затонована в колір, вказаній у таблиці з 

рецептурою обраної композиції.  

Якщо покупець бажає створити власну композицію, то колір 

грунтовки повинем максимально співпадати з кольором 

наповнювача, який має більшу кількість у власній композиції  
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Нанесення: Перед нанесенням перемішати вручну, будівельним міксером або 

дрилем на низьких обертах (не вище 100 за хвилину).   

Наносити на поверхню металевою теркою на товщину не більше 1,5 

товщини зерна. Після нанесення загладити тим же самим 

інструментом в одному напрямку. Нанесення проводити без 

зупинки, від кута до кута стіни або в межах одного архітектурного 

елементу. Намагатись уникати швів. При необхідності зупинки в 

роботі зробити шов за допомогою малярної стрічки. Контроль за 

якістю покриття здійснити відразу після нанесення за допомогою 

бокового освітлення. При виявленні дефектів (залисин, виступів, 

западин) усунути їх негайно до затвердіння покриття. Від початку 

робіт до твердіння штукатурки захищати її від опадів, прямих 

сонячних променів, сильного вітру, мінусових температур протягом 

48 годин. Робити це за допомогою сіток на риштуванні та плівки. 

Витрата  MINI (0,6-1мм) 2,8 kg/m² (кг/м²), в залежності від профілю основи. 

Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об’єкті. 

Час висихання: Cтійкість до опадів – через 48 годин, повне твердіння – 3 доби при 

температурі повітря +20°С та відносній вологості 60%. В інших 

умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при 

зменшенні температури і збільшенні вологості час збільшиться. 

 

Температура нанесення Роботи вести при температурі основи та повітря від +5°С до +30°С та 

при відносній вологості повітря нижче 80%. Показники температури 

та вологи не повинні перевищувати граничні позначки протягом 

доби після нанесення. 

 

Чистка інструментів  Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.  

Доповнення  

Фасовка   База - 4 kg (кг); Кольоровий наповнювач – 1 kg (кг)  

Заходи безпеки  Зберігати в недоступному для дітей місці. При нанесенні дотримуватися 

звичайних правил техніки безпеки: провітрювати приміщення під час і після 

нанесення, користуватись рукавичками, робочим одягом. При попаданні в 

очі чи на шкіру відразу промити їх великою кількістю води. Не виливати 

штукатурку в каналізацію, водойми або на ґрунт.  

Утилізація  Залишки висохлої штукатурки  утилізуються як звичайне будівельне сміття..  

Зберігання  

  

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

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

Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці 

– 24 місяці від дати виготовлення. Дату виготовлення та номер партії 

дивись на упаковці. 

 

  

01.06.2022  Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина  

ДСТУ Б В.2.7-2ЗЗ:2010 

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  

http://www.dufa.com.ua/
http://www.dufa.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.  

  


