PERMURO – MW
Cиліконова штукатурна маса
для ручного нанесення.
Готова до використання силіконова штукатурна маса для накладання мулярською лопаткою.
Вона служить для ручного виконання декоративно-захисного тонкошарового штукатурного
покриття в системах утеплення будинків на основі мінеральної вати (система KABE TERM-MW,
або подібна). Також викорисовується на типових будівельних мінеральних основах (бетонні,
цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки) і основах вкритих полімерними шпатлівками
зовні будівель. Вона створює міцне паропропускне покриття, стійке щодо механічних
пошкоджень і несприятливого впливу атмосферних факторів. Перед нанесенням штукатурки
основу необхідно загрунтувати препаратом GRUNT PERMURO-MW.
Спосіб використання:
Поверхня: Поверхня мусить бути суцільною, знежиреною, рівною та сухою, вільною від плям та нальоту.
У разі появи наросту водоростей або грибів слідує використовувати препарат ALGIZID. Усі нашарування,
що не належать до поверхні (попередня штукатурка, фарба) потрібно усунути. Поверхні з високою
поглинаючою здатністю потребують грунтування препаратом BUDOGRUNT ZG. Нерівності та вищербини
на поверхні усунути засобом для вирівнювання та шпаклювання KOMBI. Нові мінеральні поверхні (такі, як
бетон, штукатурка цементна і цементно-вапняна) покривати штукатуркою не раніше, ніж через 4 тижні
після їх виготовлення.
Грунтування: За 24 години перед нанесенням штукатурної маси основу належить загрунтувати
препаратом GRUNT PERMURO-MW. Для запобігання ефекту просвічування основи, грунтівку необхідно
зафарбувати у колір відповідний кольору штукатурки яка буде наноситись.
Нанесення: Штукатурна маса є готовою до використання. Після тривалого зберігання, безпосередньо
перед використанням штукатурну масу перемішують за допомогою низькооборотної дрилі з насадкою до
утворення однорідної маси. Уникати надмірного перемішування, це може призвести до насичення
штукатурної маси повітряними пухирцями. За необхідності допускається додавання води до штукатурної
маси не більше 0,25л на відро 25 кг. При додаванні води слідує враховувати матеріал основи, умови
нанесення та техніку виконання робіт. Штукатурку наносять на поверхню тонким рівномірним шаром на
товщину гранули, використовуючи інструмент з нержавіючої сталі. Після чого пластиковою теркою
утворюють фактуру, затираючи нанесену масу кругообертальними рухами.
Висихання: Час висихання нанесеної на поверхню штукатурної маси (при температурі 20° та відносній
вологості повітря 55%) становить приблизно 6 годин. Повністю штукатурка твердіє через 48 годин.
Низька температура і висока вологість повітря можуть подовжити період висихання штукатурки навіть до
кількох діб. Після нанесення штукатурки її необхідно захищати від атмосферних опадів та конденсації
атмосферної вологи аж до повного висихання.
Вказівки, щодо виконання робіт: Неоднорідна основа може негативно вплинути на кінцевий результат
робіт. В такому випадку необхідно зашпаклювати всю поверхню клеюче-шпаклювальною масою. Для
уникання слідів з´єднань треба дотримуватись технології нанесення «мокре на мокре». Суцільні поверхні
покривають штукатуркою протягом одного робочого циклу без перерви. На одну стіну слідує наносити
штукатурну масу виключно з тієї самої партії. Проводити роботу при температурі від +5°С до +25°С. Не
наносити штукатурку при сильному вітрі і безпосередньо під сонячним промінням. Кольори: природна
білизна а також кольори за взірцями FARBY KABE, NCS, або іншими.
Спосіб зберігання: зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці в прохолодному приміщенні.
Запобігати впливу температур від 0° і нижче.
Розмір зерен: 1,5мм, 2,0мм.
Термін зберігання: 12 місяців від дати вказаної на упаковці.
Орієнтовне споживання: 1,5мм: 2,0 – 2,3 кг/м2; 2,0мм: 3,0 – 3,2 кг/м2 (в залежності від технічних умов).
УВАГА! ПЕРЕХОВУВАТИ ПРОДУКТ ВІД ДІТЕЙ!
У разі потрапляння виробу в очі ретельно промити їх водою, при виникненні подразнення звернутися до лікаря.
Інструменти після використання одразу промити водою.

Виробник: ТОВ «ФАРБИ КАБЕ Україна», 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, корпус В,
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