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Штукатурка силікатно-силіконова (Kornik)    

ЗАСТОСУВАННЯ 

Силікатно-силіконова штукатурка виробляється 

на базі кремнійорганічної дисперсії, водного 
калієвого скла та водної дисперсії стирол-

акрилової живиці. Це продукт, який поєднує в 

собі найкращі властивості силікатної та 
силіконової штукатури. Це штукатурка, яка 

«дихає та самоочищується». Характеризується 

дуже високою стійкістю до дії атмосферних 

факторів, дуже високою здатністю дифузії водної 
пари та високою гідрофобністю. Застосування 

дуже цінних властивостей силікату значно 

підвищує переваги штукатурки, такі як: краща 
стійкість до забруднень, УФ-випромінювання, дії 

вітру, атмосферних опадів чи коливань 

температури. Структура покриття мікропориста, 
завдяки чому можливий вільний рух водяної пари 

та газів. Гідрофобність покриттю надають 

силіконові та силоксанові полімери. 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. 

   

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 та хімічної 
агресії. Перед нанесенням силікатно-силіконової 

штукатурки основу потрібно заґрунтувати 

ґрунтувальним препаратом MAJSTERGRUNT 

Підштукатурний Силіконовий. Термін висихання 
застосованої на основі ґрунтовки перед 

нанесенням штукатурки становить мін. 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 MINERAL на шарові, 

армованому сіткою, через мін. 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. 1% від об’єму 
упаковки). Кількість води, що додається, повинна 

бути однаковою для кожної упаковки, що 

забезпечить колористичну однорідність елементу, 
який штукатуриться.   

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. Бажаної 

структури слід досягати шляхом затирання 

нанесеної штукатурки пласким шпателем з 

пластику. Операцію затирання слід виконувати 
округлими рухами з невеликим натиском 

шпателю, рівномірно по всій поверхні фасаду.  

 

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. Не допускати виникнення місць з 
нерівномірно нанесеною масою (стирання, 

з’єднання), так як ці дефекти не можна усунути 

після зв’язування штукатурної маси.   

 

УПАКОВКА 

Відро: 25 кг 

 

СКЛАД 

Силікатно-силіконова штукатурка Корнік 

(MajsterTynk SI-SI Kornik) — це маса пластичної 

консистенції, що виготовляється на базі емульсії 
силіконової живиці та водної дисперсії стирол-

акрилової живиці, водного калієвого скла, з 

додаванням мінеральних наповнювачів, 
модифікуючих додатків, гідрофобізуючого засобу, 

пігментів та консерваторів.   

  



ПРИМІТКИ 

Штукатурки виготовляються на основі 

натуральних наповнювачів та мармурової і 
доломітної  крошки, які можуть мати різний 

відтінок, в залежності від родовища. Мінеральна 

крошка, що міститься у штукатурці, інколи може 
містити небагаточисельні темніші фрагменти, що 

не впливає на її параметри опору і не є її 

дефектом. У зв'язку з цим при дозамовленні 
продукту з метою мінімізації колористичної 

різниці ми рекомендуємо при замовленні вказати 

дату та номер партії, вказані на етикетці 

продукту, який дозамовляється. Підчас підбору 
кольорів слід особливо пам'ятати про те, що вони 

мають інший колір при природному та штучному 

освітленні. Різниця також виникає через інше 
сприймання кольору на зразку та на великій 

площі фасаду. Підчас планування колористики 

фасадів слід керуватися інформацією, яка 
міститься у зразках, щодо коефіцієнта відбиття 

світла HBW. Цей коефіцієнт визначає кількість 

сонячного випромінювання, який при даному 

кольорі штукатурки відбивається від поверхні. Це 
має значний вплив на температуру на 

штукатуреній поверхні та її деформованість. Тим 

самим рекомендується, щоб на великих 
неперервних поверхнях не використовувалися 

кольори з коефіцієнтом менше 25%, так як це 

може призводити до виникнення тріщин на їх 

поверхнях. Використання таких кольорів повинно 
обмежуватися невеликими фрагментами фасадів, 

архітектурних деталей і т.д. Враховуючи різну 

кількість пігментів у окремих кольорах 
штукатурок, вони також можуть відрізнятися по 

густині та консистенції.  

Більшість кольорів отримується при застосуванні 
неорганічних пігментів, які мають дуже високий 

опір до дії ультрафіолетового проміння. Проте, 

колористика деяких штукатурок вимагає 

застосування органічних пігментів, які з огляду 
на свій характер в ході використання зазнають 

дещо швидшої деградації під впливом погодних 

умов та дії ультрафіолетового проміння.  
 

СПОЖИВАННЯ 

Споживання залежить від якості підготовленої 
основи, її рівності, поглинальної здатності та 

досвіду працівників.   

Товщина зерна 

«Kornik» 

Споживання (кг/м2) 

1,5 мм 2,3 – 2,7 

2,0 мм 2,8 – 3,2 

2,5 мм 3,3 – 3,7 

3,0 мм 3,8 – 4,2 

 

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. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Температура застосування та основи: від +100С 

до +250С 
Об’ємна щільність: приблизно 1,9 г/см3 

Капілярна абсорбція та водопроникність:  

клас W1 
Паропроникність: клас V1   

 

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 ETICS MAJSTER-POL  MINERAL 

(Європейська технічна оцінка ЕТА 14/0238, 
Свідоцтво про стійкість властивостей № 1020-

CPR-010034205). Декларація корисних 

властивостей № MP/SISI-B-K/2015. Гігієнічний 
сертифікат Польського інституту гігієни (PZH) № 

НК/В/0515/04/2014.  

 

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

