
 
 

 

 

 

ТЕХНІЧНА КАРТА 
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MASTER POLI – штукатурка гладка   

  
ЗАСТОСУВАННЯ 
Дуже дрібнозерниста штукатурка, за виглядом 

подібна до традиційної цементно-вапняної 

штукатурки, виробляється на базі 

кремнійорганічної дисперсії. Структура покриття 

мікропориста, завдяки чому можливий вільний 

рух водяної пари та газів. Гідрофобність 

покриттю надають силіконові та силоксанові 

полімери. Застосування цінних властивостей 

силікату значно підвищує переваги штукатурки, 

такі як: краща стійкість до забруднень, УФ-

випромінювання, дії вітру, атмосферних опадів 

чи коливань температури. У своєму складі 

продукт також має біоцид, який значно зменшує 

ризик виникнення біологічної агресії на 

нанесеній штукатурці. Призначається для 

виконання декоративних та захисних 

тонкошарових штукатурок зовні будинків. 

Прекрасно підходить для фарбування нових 

поверхонь, а також відновлювального фарбування 

старих об’єктів. Застосовується у технології 

безшовного утеплення зовнішніх стін системою  
MAJSTERPOL NATURAL та на рівних і 

відповідним чином підготовлених мінеральних 

основах.  

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Для отримання максимального візуального 

ефекту слід відповідним чином підготувати 

основу. Основа повинна бути з хорошою несучою 

здатністю, рівна, суха, без тріщин, очищена від 

антиадгезійних покриттів (таких як: курява, жир, 

пил і бітуми) та без біологічної та хімічної 

агресії. На основи, старші 3 місяців, 

застосовувати препарат ELEWACID.  

Армований сіткою шар у системах утеплень 

повинен мати термін мінімум 3 дні (при 

оптимальних погодних умовах), а традиційні 

цементні, цементно-вапняні і вапняні 

штукатури, що є основою під мінеральну 

штукатурку, - мінімум 28 днів. Можливу 

шершавість на поверхні клею усунути за 

допомогою наждачного паперу. Перед 

нанесенням гладкої штукатурки кожну основу 

слід заґрунтувати основою MAJSTERGRUNT 

Підштукатурний Силіконовий кольору, що 

відповідає кольору штукатурки. Період 

висихання виконаної основи - мін. 24 год. до 

нанесення штукатурки.   

 

 

 

 

 

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Приготовлену штукатурну масу слід нанести 

тонким рівномірним шаром на основу, 

використовуючи для цього гладкий шпатель з 

нержавіючої сталі. Далі тим самим шпателем 

зняти надмірну кількість штукатурки до шару без 

просвітів основи. Бажаної структури слід 

досягати шляхом затирання нанесеної 

штукатурки пласким латексним шпателем, що 

рекомендує виробник. Операцію затирання слід 

виконувати округлими рухами або «вісімками», з 

невеликим натиском шпателю, рівномірно по всій 

поверхні фасаду. Не слід структурувати 

штукатурку занадто вологими інструментами, 

оскільки можуть виникнути розводи. Через кожен 

проміжок часу шпатель очищувати зануренням у 

воду. Надмірну кількість води усунути шляхом 

витискання на роликах кювети.  

Якщо після одноразового нанесення і затирання 

не досягнуто хорошого візуального ефекту 

(протирання викликані нерівною основою), слід 

накласти другий шар штукатурної маси за 

описаною процедурою.   

 

ВИКОНАВЧІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Процес нанесення і зв’язування штукатурки 

повинен відбуватися при сухій погоді, при 

температурі повітря від +50С до +250С, а також 

при стабільній відносній вологості. 

 Штукатурні роботи слід виконувати на 

поверхнях, що не наражаються на пряму 

дію сонця і вітру, на основі з 

температурою від +50С до +250С. 

 На нових мінеральних основах, таких як: 

бетон, цементні і цементно-вапняні 

штукатурки, можна починати підготовчі 

роботи та нанесення маси через мін. 28 

днів від виконання основи.  

 Після нанесення «свіжу» штукатурку слід 

захищати аж до моменту попереднього 

затвердіння від атмосферних опадів та дії 

температури нижче +50С, від наражання 

на безпосередню дію сонця і вітру, на 

основі з температурою від +50С до +250С. 

 При виконанні штукатурних робіт 

рекомендується захист лісів захисними 

сітками з метою мінімізації впливу 

шкідливих зовнішніх факторів.  

 Для отримання оптимальних естетичних 

властивостей слід наносити матеріал з 

того ж самого замовлення. Матеріал з 

різних замовлень ретельно перемішати і 

нанести на стіну.      
 

 

 



 

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ 
Безпосередньо перед застосуванням увесь вміст 

упаковки слід ретельно вимішати змішувачем/ 

низькошвидкісним дрилем з кошовим міксером 

до отримання однорідної консистенції. Після її 

отримання подальше змішування не 

рекомендується через можливість наповнення 

маси повітрям. Упаковка містить готовий продукт 

і інші складники додавати не можна. Для 

отримання відповідної робочої консистенції 

допускається додавання чистої водопровідної 

води. При надмірному розведенні матеріал буде 

важкий для обробки і може не забезпечити 

відповідного покриття.     
 

СПОЖИВАННЯ 

Приблизно 1,2 – 1,5 кг/м2. Для точного 

визначення споживання виробу рекомендується 

проведення проб на даній основі.  

 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Штукатурку зберігати у герметичній та 

непошкодженій упаковці при температурі від 

+50С до +250С. Захищати від надмірного 

нагрівання та морозу. Термін придатності до 

використання становить 12 місяців з дати 

виробництва, вказаної на упаковці. 
 

СКЛАД 

MASTER POLI – це маса пластичної 

консистенції, що виготовляється на базі 

емульсії силіконової смоли і водної дисперсії 

стирол-акрилової смоли з додаванням 

мінеральних наповнювачів, модифікаторів, 

гідрофобізуючого засобу, пігментів та 

консерваторів.  

 

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ 

Відро 20 кг  

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Температура застосування та основи: від +100С 

до +250С 

Об’ємна щільність: приблизно 1,7 г/см3 

 

Колористика: у відповідності до палітри 

кольорів Majster-Pol. По бажанню клієнта 

доступна також інша колористика. 

 

Продукт є частиною комплекту виробів для 

виконання утеплень зовнішніх стін будинків 

системою MAJSTER-POL NATURAL 

(Європейська технічна оцінка ЕТА 16/0861, 

Свідоцтво про стійкість властивостей № 1020-

CPR-010037273). Декларація корисних 

властивостей № MP/NAT-EPS/2017. 

Гігієнічний сертифікат Польського інституту 

гігієни (PZH) № НК/В/0858/02/2016.  

 

Інформація, що міститься у Технічній карті, 

призначається для забезпечення оптимального 

використання продукту, але не є підставою для 

юридичної відповідальності виробника, коли 

умови використання не є під його контролем. 

Роботи слід виконувати у відповідності до 

принципів будівельного мистецтва. Будь-яке 

втручання у склад продукту є недопустимим і 

може значним чином знизити якість 

використовуваного матеріалу. У випадку 

поєднання з виробами інших виробників фірма 

Majster-Pol не несе відповідальність за якість 

продукту. 
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З випуском даної технічної карти всі попередні стають недійсними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Majster-Pol Товариство з обмеженою відповідальністю, Командитне товариство 

Мєня 291, 05-319 Цеглув, Польща 

Тел./моб. (25) 757 05 54, +48 501 550 510,  

факс (25) 759 97 09 

www.majsterpol.pl, biuro@majsterpol.pl 

http://www.majsterpol.pl/
mailto:biuro@majsterpol.pl

