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Штукатурка мозаїчна із слюдою     

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Призначається для виконання декоративних та 
захисних тонкошарових штукатурок всередині та 

зовні будинків. Містить ретельно підібрані 

композиції кольорового кварцового піску, що 

надає поверхні ефектний та декоративний 
характер. Додавання слюди разом з крошкою 

створює незвичайний декоративний ефект, який 

за виглядом наближає утворену штукатурку до 
природного вигляду скелі. Завдяки високому 

опору до механічних ушкоджень особливо 

рекомендується для виконання цоколів, карнизів 
та обшивки, наприклад на сходових клітках.  

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

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 і хімічної агресії. 
Перед нанесенням акрилової штукатурки основу 

потрібно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом 

MAJSTERGRUNT Підштукатурний Акриловий з 

кварцом кольору, що відповідає даній 
колористичній суміші мозаїки. Термін висихання 

застосованої на основі ґрунтовки перед 

нанесенням штукатурки становить мінімум 24 
год. 

На заново виконаних мінеральних основах (таких 

як бетон, цементні та цементно-вапняні 
штукатурки) штукатурні роботи можна починати 

не раніше, ніж через 4 тижні після виконання 

основи. Застосовується на основі в технології 

безшовного утеплення зовнішніх стін системою 
ETICS MAJSTER-POL та MAJSTER-POL 

MINERAL на шарові, армованому сіткою, через 

мінімум 3 дні після його виконання.   
 

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ 

Упаковка містить готовий продукт. Безпосередньо 
перед застосуванням увесь вміст упаковки слід 

дуже ретельно вимішати 

змішувачем/низькошвидкісним дрилем з 

кошовим або лопатевим міксером до отримання 
однорідної консистенції. При потребі розбавити 

невеликою кількістю чистої води (макс. 2% від 

об’єму упаковки). Кількість води, що додається, 
повинна бути однаковою для кожної упаковки, 

що забезпечить колористичну однорідність 

елементу, який штукатуриться.     

 
 

 

 
 

 

 
 

ВИКОНАВЧІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Процес підготовки, накладання та висихання 
штукатурки повинен відбуватися при сухій 

погоді, при температурі повітря та основи від 

+100С до +250С. Штукатурку не слід наносити 

при сильному вітрі, прямому сонячному 
промінні, підчас дощу, без застосування 

захисного обладнання (захисні сітки). Ці умови 

слід підтримувати мінімум протягом 3 днів з 
моменту її нанесення. У цей період не 

допускається зниження температури нижче 

+100С. Час висихання штукатурки може підлягати 
значним змінам у період виникнення 

несприятливих атмосферних умов, тому у цей 

період слід подовжити термін використання 

захисного обладнання до моменту її повного 
висихання. Невиконання вищенаведених 

рекомендацій або погано підготовлена основа 

можуть призвести до виникнення стійких 
колористичних різниць на поверхні штукатурного 

шару (вицвітання, розводи), у крайніх випадках 

це може призвести до зменшення терміну 

експлуатації, і навіть відшарування. Роботи на 
стіні, яка являє собою одну площину, слід 

здійснювати безперервно, методом «мокре на 

мокре», використовуючи матеріал з однієї 
виробничої партії. Перерву у процесі 

штукатурення слід запланувати заздалегідь у 

місцях, де можливі з’єднання будуть мало 
помітними.      

 

ПРИМІТКИ 

Штукатурки виготовляються на основі 
натуральної кольорової кварцової крошки, яка 

може мати різний відтінок, в залежності від 

родовища. Крошка, що міститься у штукатурці, 
інколи може містити небагаточисельні темніші 

фрагменти, що не впливає на її параметри опору і 

це не є її дефектом. У зв'язку з цим з метою 
мінімізації колористичної різниці та отримання 

оптимальних естетичних властивостей слід 

наносити матеріал з того самого замовлення. 

Матеріали, які походять з різних замовлень, перед 
застосуванням слід ретельно вимішати. Слюда – 

це природна сировина, тому шматочки слюди 

можуть відрізнятися за формою і розміром. Не 
рекомендується застосовувати мозаїчні 

штукатурки на горизонтальних площинах, які 

наражаються на тривалу дію атмосферних 

факторів. Під впливом високої вологості (дощ, 
туман і т.д.) на поверхні штукатурки може 

з’явитися молочний наліт, який з часом зникне 

остаточно. Це природне явище у продуктах цього 
типу. 

 

 

 



 

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 з 

товщиною крошки, що міститься у масі, або дещо 

більшого, після чого нанесену штукатурку 
вигладити у одному напрямку (наприклад, знизу 

вгору) до отримання рівної, гладкої та однорідної 

поверхні. Особливу увагу слід звернути на 
з’єднання нового фрагменту штукатурки, що 

наноситься, з вже накладеним, використовуючи 

принцип «мокре на мокре».   
 

СПОЖИВАННЯ 

3,0 – 3,5 кг/м2.  

Справжнє споживання значно залежить від типу 
поверхні, її підготовки, техніки нанесення та 

досвіду працівників.  

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Штукатурку зберігати у герметичній 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. 
 

УПАКОВКА 

Відро: 12,5 кг, 25 кг 
 

СКЛАД 

MajsterTynk Мозаїчний із слюдою - це маса 

пластичної консистенції на базі акрилової 
дисперсії, додатків-модифікаторів, кольорової 

кварцової крошки, слюди, консерватора та УФ-

поглинача.   

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Температура застосування та основи:  

                                  від +100С до +250С 

Об’ємна щільність: приблизно 1,85 г/см3 
Колористика: 10 колористичних сумішей у 

відповідності до палітри кольорів Majster-Pol. 

 

Продукт є частиною комплекту виробів для 
виконання утеплень зовнішніх стін будинків 

системою ETICS MAJSTER-POL (Європейська 

технічна оцінка ЕТА-11/0183, Сертифікат ЕТА № 
1020-CPD-010-028352) та MAJSTER-POL 

MINERAL (Європейська технічна оцінка ЕТА 

14/0238, Свідоцтво про стійкість властивостей № 
1020-CPR-010034205). Декларація корисних 

властивостей № MP/AKR-MOZ/2015. Гігієнічний 

сертифікат Польського інституту гігієни (PZH) № 

НК/В/0514/05/2014. Гігієнічно-радіаційний 
сертифікат № HR/В/27/2013. 

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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1020-CPD-010-028352 

ETA-11/0183 

ETICS MAJSTER-POL 

ETAG 004 

1020-CPR-010034205. 

ETA-14/0238 

ETICS MAJSTER-POL MINERAL 

ETAG 004 

 

EN 15824:2010 

 

Штукатурка на базі органічних сполук, розводиться водою, для застосування зовні будинків   

 

 адгезія на відривання:      > 0,3 МПа  

 капілярна абсорбція та водопроникність;    клас W2 

 паропроникність:       клас V2 

 міцність:       NPD 

 коефіцієнт теплопровідності:    NPD 

клас реакції на вогонь:     клас F 

 

 

 

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

