
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Vasco Silicone Décor K15 силіконова декоративна штукатурка 

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об’єкт має свої особливості, ми не можемо 
нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки 
придатності матеріалу.
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•	 Готова	до	застосування
•	 Силікономістка	
•	 Для	зовнішніх	та	внутрішніх	робіт
•	 Легко	наноситься	і	структурується	—	
не	сповзає	

•	 Еластична,	зі	слабким	натягом	
•	 Утворює	монолітну	структурну
поверхню	

•	 Стійка	до	деформації,	тріщин	і	ударних	
навантажень	

•	 Приховує	дрібні	дефекти	основи	
•	 Водовідштовхуюча
•	 Стійка	до	атмосферного	та	механічного	
впливу

Готова для
внутрішніх

і зовнішніх робіт

Придатна 
для всіх типів
теплоізоляції

Камінцева 
фактура 

зерно 1,5mm

Силіконова
штукатурка
«баранець»

10 m²
25 kg

Опис прОдукту
Vasco Silicone Décor K15 «баранець» – силіконова декора-
тивна штукатурка з камінцевою фактурою.

Область застОсування
Для нанесення на стіни зовні та всередині приватних та 
багатоповерхових житлових будинків, торгових центрів, 
адміністративних, промислових будівель більшості типових 
поверхонь. Рекомендується для використання в умовах 
промислового та морського середовища, місцевості з висо-
ким рівнем опадів. 

типи пОверхні для нанесення
Наноситься на всі типові мінеральні основи: 
• Штукатурки
• Бетон
• Підготовлену цегельну основу
• Поверхні систем теплоізоляції фасадів, в тому числі на

основі мінеральної вати
• Лакофарбові покриття
• Гіпсокартон
• ДСП, QSB і OSB, фанеру

техніЧні характеристики
в’яжуче: Полімерна дисперсія.
колір: Білий (база А).
склад: Дисперсія на основі акрилової смоли, силіконові 
сполуки, діоксид титану, функціональні домішки, мінераль-
ні наповнювачі, вода. ГДК ЛОС, згідно з Технічним регла-
ментом України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного 
продукту (підкатегорія А/12) складає: 300 g/l (г/л) (з 2021), 
200 g/l (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <200 g/l (г/л) 
ЛОС. 
Час висихання: 
при + 20°C і відносній вологості повітря 65% - 24 h (год).
Повне висихання і твердіння - через 2-3 d (доби).
Час висихання збільшується в міру зниження температури і 
підвищення відносної вологості повітря.
витрата на 1 шар: приблизно 2,5 kg/m² (кг/м²) в залежності 
від поверхні. Точна витрата визначається шляхом пробного 
нанесення на об’єкті.
Щільність: приблизно 1,7 g/сm³ (г/см³).
сухий залишок: 82±1 %
розчинник: Вода.
зберігання: Зберігати і транспортувати у щільно закритій 
тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до +30°С, 
запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару.
Гарантійний термін зберігання - 24 місяці від дати виго-
товлення.
Маса нетто:  25 кг.

уМОви при нанесенні
Поверхня  повинна бути сухою і міцною. Температура пові-
тря, штукатурки і поверхні повинна бути в межах від + 5°С 
до + 30°С, відносна вологість повітря меньше 80%.
Не наносити під дією прямого сонячного проміння, при 
сильному вітрі, опадах. Захищати від опадів і морозу протя-
гом 3 d (діб). 

підГОтОвка пОверхні
Поверхня повинна бути сухою і міцною очищеною від час-
ток, що осипаються, та забруднень, особливо плям жиру, 
смоли, висолів тощо.
Тріщини розшити та зашпаклювати. 
Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 d 
(діб), шпакльовані поверхні – мінімум 3 d (доби), поверхні 
систем утеплення – 7 d (діб). 
Всі поверхні потрібно обробити адгезійним ґрунтом Vasco 
Quartz Grunt. При використанні кольорованих штукатурок 
ґрунт повинен бути затонований  в такий же колір.

нанесення 
• Перед застосуванням перемішати не збиваючи. При

необхідності в штукатурку можна додати до 2% води.
• Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на

товщину зерна, витримати деякий час. Поки поверхня
м’яка, структурувати пластмасовою теркою круговими
рухами до отримання фактури у вигляді густо укладе-
них камінців.

• Наносити без зупинки від кута до кута будівлі або в
межах одного архітектурного елементу, стикуючи
сусідню ділянку до твердіння сформованої попередньої
ділянки, методом «сирий до сирого». Великі поверхні
розбивати на декілька маленьких ділянок або працюва-
ти в групі.

ОЧиЩення інструМентів
Робочі інструменти промити водою відразу після закінчен-
ня робіт.

запОбіжні захОди
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
У разі контакту зі шкірою та очима рясно промити їх чистою 
холодною водою.
утилізація
Не викидати в каналізацію, у водоймища чи на ґрунт.              
Залишки висохлої штукатурки утилізуються як звичайне 
будівельне сміття. 


