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2 h

MAT POŁYSK 50mm

РОЗХІД
9,5 - 10,5 кг/м² при товщині шару 10 мм.
Один мішок (30 кг) приблизно на 2,8-3,2 кв.м поверхні при товщині шару 10 мм.

2 h

MAT POŁYSK 50mmКОЛІР
білий 2 h

MAT POŁYSK 50mmУПАКОВКА
30 кг 2 h

MAT POŁYSK 50mmТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
9 місяців від дати виготовлення

ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® TG50 ШТУКАТУРКА ГІПСОВА
ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
Суміш «Штукатурка Аkryl-Putz TG50» Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18.1/8119.

ЛЕГКО НАНОСИТИ ТА ОБРОБЛЯТИ
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ОКРЕМІ ВИЇМКИ ДО 50 мм

ЗАТИРАЄТЬСЯ ДО ГЛЯНЦЮ

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ВІДКРИТИЙ ЧАС РОБОТИ
ПІСЛЯ ЗМІШУВАНН

 З ВОДОЮ  

МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
ПІСЛЯ ВИТРИМУВАННЯ

В ПОВІТРЯНО-СУХИХ УМОВАХ

ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ
НА СТИСК ЧЕРЕЗ 28 ДІБ

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ
ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ 

[хв.] [MПa] [ºC]

до 90 ≥ 0,5

[MПa]

≥ 0,1

ПАРОПРОНИКНІСТЬ

[мг/м год Па.]

≥ 0,05 від +10 до +25
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Універсальна штукатурка ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® TG50 
виготовлена на основі високоякісного гіпсу і мінераль-
них наповнювачів з високою адгезією до основи. Дуже 
зручна в роботі, наноситься з оптимальною товщиною 
від 5 мм до 30 мм а окремі виїмки навіть до 50 мм. Час 
використання готової суміші становить до 90 хв, що 
значно підвищує комфорт її застосування. Легка в 
обробці, затирається до глянцю. Гіпсова штукатурка TG50 призначена для ручного нанесення на 

різні типи поверхонь всередині приміщень: цегляні, цементні, 
бетонні, легкобетонні, газобетонні блоки та інші наявні міцні 
штукатурні основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Поверхня, призначена для штукатурення, 
повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, очищеною від бруду, 
пилу, залишків фарб, слідів  мастил, жирів та відшарувань. Покрит-
тя, що осипаються, зачистити механічним способом. Металеві 
елементи необхідно захистити від корозії. Дуже гладкі основи 
потрібно протерти сталевою щіткою або абразивним папером. На 
слабкі основи, поверхні з високою поглинальною здатністю застосо-
вувати відповідну ҐРУНТІВКУ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 
ACRYL-PUTZ®. На бетонних, залізобетонних основах і стелях, а 
також на непоглинаючих основах використовувати ґрунтівку бетон 
контакт. Поверхні, які будуть оштукатурені, повинні бути належним 
чином витримані. Видалити залишки цементного молочка. 
Наносити на стелі шар максимальною товщиною 10 мм. ПРИГОТУ-
ВАННЯ РОЗЧИНУ:  Засипати гіпсову штукатурку ACRYL-PUTZ® 
TG50 у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 кг на 
0,35-0,5 л води (1 мішок 30 кг суміші на 10,5-15 л води). Pетельно 
перемішати з допомогою будівельного міксера на малих обертах до 
отримання однорідної пластичної консистенції. Витримати 
близько 5 хв., і знову перемішати. Тривалість роботи з розчиненою 
сумішшю залежно від виду основи, температури навколишнього 
середовища і консистенції розчину, складає до 90 хвилин від 
початку замішування з водою. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ:  Приготовлену суміш нанести на оброблюва-
ну поверхню металевою гладилкою або кельмою і вирівняти за 
допомогою правила. Після початку тужавіння, приблизно через 
40-60 хвилин після замішування суміші з водою, вирівняти шар 
нанесеного матеріалу правилом або широким шпателем, зрізаючи 
нерівності і заповнюючи заглиблення. Якщо поверхню готують до 
фарбування або обклеєння шпалерами, то після вирівнювання 
(приблизно через 20-30 хвилин) поверхню штукатурки змочити 
водою і затерти круговими рухами губчастою теркою для усунення 
незначних нерівностей. Після цього, штукатурку зaгладити 
широким шпателем або металевою гладилкою. Після такої оброб-
ки поверхню штукатурки, що висохла, можна фарбувати чи обклею-
вати шпалерами. Залежно від фінішного покриття, а також для 
досягнення гладкості, поверхню штукатурки необхідно обробити, 
застосовуючи тонкошарові шпаклівки ACRYL-PUTZ®. Ємності та 
інструменти відразу після використання вимити водою. Для 
прискореного висихання штукатурки слід подбати про достатню 
вентиляцію приміщення. При низьких температурах прямий 
обігрів штукатуреної поверхні не можна допускати. Утилізація 
відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про 
відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до 
пунктів спеціалізованого збору відходів.
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