
 
 

 

 

 

ТЕХНІЧНА КАРТА 

 

Master Brick – штукатурка оздоблювальна   

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Master Brick – штукатурка оздоблювальна   

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Призначається для виконання фасадів будинків 

з використанням шаблонів, що імітують 

клінкерну цеглу. Може застосовуватися на усі 

стандартні мінеральні основи (цементні, 

цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і т.д.) та 

на армованих шарах у системі утеплень  

MAJSTERPOL NATURAL.  

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Основа повинна бути з хорошою несучою 

здатністю, міцна, суха, очищена від куряви, 

бруду, залишків масел і жирів. 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. На основи, старші 3 місяців, 

застосовувати препарат ELEWACID.  

Штукатурку із слабкою адгезивною здатністю, 

парогерметичні малярні покриття та наявні 

гриби і водорості слід безслідно усунути, а 

нерівності і заглиблення вирівняти. Основи із 

збільшеним водопоглинанням додатково 

заґрунтувати препаратом MAJSTERGRUNT 

Глибокопроникний.  

 

ҐРУНТУВАННЯ КОЛЬОРУ ФУГИ  

Усі поверхні, на які наноситься штукатурка, 

повинні бути обов’язково заґрунтовані 

ґрунтовкою кольору фуги MAJSTER BRICK 

GROUND. Ґрунтування виконати валиком або 

щіткою, пам’ятаючи про ретельне нанесення 

ґрунтовки.  

 

ВИКОНАННЯ  

До відповідних штукатурних робіт можна 

приступити після висихання шару-основи, не 

раніше, ніж через 24 год. після ґрунтування. 

Загрунтовані у кольорі фуги поверхні обклеїти 

шаблонами, що імітують клінкерну цеглу. 

Шаблони дотиснути до основи твердим 

гумовим валиком так, щоб матеріал, який 

накладається, не призводив до їх відклеювання. 

Перед початком накладання масу слід ретельно 

вимішати за допомогою низькошвидкісного 

змішувача до отримання однорідної 

консистенції. Готовий до використання продукт 

не слід розбавляти водою. Для отримання 

гладкої структури штукатурку наносити і 

розгладжувати нержавіючим металевим 

шпателем.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
Підчас накладання та висихання штукатурки 

температура основи і оточення повинна 

становити від +50С до +250С. Оптимальна 

температура нанесення: +200С. Штукатурку не 

слід наносити при сильному вітрі, прямому 

сонячному промінні, підчас дощу без 

застосування захисного обладнання (сітки, 

тенти). Ці умови слід підтримувати мінімум 

протягом 3 днів з моменту її нанесення. Тривала 

підвищена вологість середовища та температура 

менше +50С мають некорисний вплив на процес 

висихання штукатурки, тому таких умов слід 

уникати. Невиконання вищенаведених 

рекомендацій або погано підготовлена основа 

можуть призвести до виникнення стійких 

колористичних різниць на поверхні штукатурного 

шару, у крайніх випадках це може призвести до 

зменшення терміну експлуатації, і навіть 

відшарування. Виріб містить натуральні 

мінеральні наповнювачі, що може призвести до 

різниці у відтінках штукатурки з різних 

виробничих партій. Тому рекомендується на 

даній площині застосовувати матеріал з однієї 

виробничої партії. Поверхні, що наражаються на 

забруднення штукатуркою, захистити, а при 

забрудненні усунути до засихання. Інструменти 

мити водою безпосередньо після закінчення 

робіт.  

 

ЗБЕРІГАННЯ  

Термін зберігання у закритому контейнері – 12 

місяців з дати виробництва при темп. від +50С 

до +250С. Відкривання упаковки може цей 

термін значно скоротити. Дата виробництва і 

номер виробничої партії вказані на упаковці. 

 

СКЛАД 

Суміш дисперсії акрилових кополімерів, 

натуральних наповнювачів, органічних і 

неорганічних пігментів, модифікаторів і 

консерваторів, а також води.  
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Температура застосування та основи: від +100С 

до +250С 

Об’ємна щільність: приблизно 1,85 г/см3 

 

Колористика: у відповідності до палітри 

кольорів Majster-Pol. По бажанню клієнта 

доступна також інша колористика. 

 

 

 

 

 



Масу наносити рівномірно по всій поверхні 

горизонтальними смугами, починаючи від 

верхнього краю, по товщині шаблону. Слід 

звернути увагу, щоб маса ретельно покривала 

усю поверхню. У протилежному випадку після 

висихання штукатурки можуть бути видимі 

відмінності  кольору. Через мін. 24 год. від 

нанесення штукатурки виконати затінення 

штукатурки лаком MASTER TONE під колір 

цегли. Після висихання шару лаку (мін. 3 год. 

при оптимальних погодних умовах) по всій 

поштукатуреній поверхні виконати 

розпилювання лаком MASTER TONE 

безбарвним або перламутровим, призначеним 

для даного кольору цегли. Шаблони знімати 

через мін. 24 год. (при оптимальних погодних 

умовах). Занадто раннє знімання шаблонів 

(особливо у холодні, дощові дні) може 

призвести до виривання країв цегли. Слід 

провести пробу знімання.        

 

СПОЖИВАННЯ 

Споживання залежить від якості підготовленої 

основи, її рівності, поглинання, досвіду 

виконавчої команди. Для точного визначення 

споживання виробу рекомендується проведення 

проб на даній основі. В залежності від основи і 

товщини шаблону становить 1,6 – 1,8 кг/м2.  

 

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ 

Відро 10 кг 

Відро 20 кг  

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/0858/03/2016.  

 

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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1020-CPR-010037273 

ETA-16/0861 

MAJSTER-POL NATURAL 

ETAG 004 

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

