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Штукатурка мінеральна «Armix» МВ -15, МВ-20 використовується для створення декоративної фактури на 

цементних, оброблених цегляних, піщаних, цементно-піщаних, цементно-вапняних основах всередині та ззовні 

будівель, використовується в системах теплоізоляції фасадів. 

Властивості: 

 Морозостійка 

 Водовідпірна 

 Стійка до атмосферних впливів 

 Стійка до ударних навантажень 

 Паропроникна 

                                                                                                                           

Технічні дані. 

ArmixЦ.1.ШТ4.біла ДСТУ Б В.2.7. – 126:2011 

Орієнтовний розхід сухої суміші    МВ-15 від 2,0 до 2,5 кг/м2; МВ-20 від 2,8 до 3,2 
кг/м2 
 

Водопотреба 0,19-0,21 л/кг (4,75-5,25 л/мішок) 

Температура застосування від +5℃ до +30℃ 
 

Час придатності розчину не менше 60 хвилин 
 

Міцність зчеплення з основою після: 
-витримування в повітряно-сухих умовах (28 
діб) 
Навперемінне заморожування та відтавання, 
75 циклів 

 
не менше ніж 0,5 МПа 
 
не менше ніж 0,5 МПа 

Час висихання не більше 24 год ( залежить від температурних 
умов, типу та поглинання основи) 
 

Паропроникність , мг/м ⦁ год ⦁ Па не менше 0,05 

Коефіцієнт водопоглинання, кг/м2⦁ √год., не 
більше  

0,5 

Тріщиностійкість Відсутність тріщин на шарі товщиною, яка 
дорівнює максимально рекомендованій 
товщині нанесення.  

Склад 

Білий цемент, натуральні наповнювачі, мінеральні та полімерні модифікуючі добавки. 

Інструменти 

Вільнообертовий змішувач, кошикоподібний міксер, кельма з нержавіючої сталі, відро, пластикова терка. 

Підготовка основи 

Штукатурка наноситься на міцні, рівні і сухі основи, добре очищені від всіх забруднень (пилу, жирів, залишків старої 

штукатурки, фарби, мастил та ін.). Вапняні, цементно-вапняні або гіпсові основи потрібно обробити грунтівкою 

глибокого  
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проникнення Armix «G-2». Перед нанесенням декоративної штукатурки основу обробити грунтуючою фарбою 

Armix   «GF-1». 

 

Армуючий шар в системі утеплення – вік не менше 3 днів. Перевірити чи немає соляних плям.  

Цементні штукатури, цементно-вапняні, вапняні, вапняно-цементні – вік не менше 28 діб. Очистити поверхню, 

загрунтувати грунтом глибокого проникнення Armix «G-2». Перед нанесенням штукатурки обробити поверхню 

грунтуючою фарбою Armix «GF-1». 

Основа, що осипається – штукатурку що осипається слід очистити, нерівності та заглибення  вирівняти 

штукатурним розчином того ж типу. Після повного висихання загрунтувати грунтом глибокого проникнення Armix 

«G-2» та обробити поверхню грунтуючою фарбою Armix «GF-1». 

 

Бетонна основа - вік не менше 28 діб. Очистити поверхню, загрунтувати грунтом глибокого проникнення Armix 

«G-2». Перед нанесенням штукатурки обробити поверхню грунтуючою фарбою Armix «GF-1». 

Основа, що осипається – штукатурку що осипається слід очистити, нерівності та заглибення  вирівняти 

штукатурним розчином того ж типу. Після повного висихання загрунтувати грунтом глибокого проникнення Armix 

«G-2» та обробити поверхню грунтуючою фарбою Armix «GF-1». 

 

Основа з видимими сольовими плямами – видимі сольові плями механічно очистити, обробити грунтом глибокого 

проникнення Armix «G-2. 

 

 

Паронепроникні покриття з олійними фарбами – обов’язково очистити фарбу,   

загрунтувати грунтом глибокого проникнення Armix «G-2». Нерівності вирівняти клеєм Armix  «Р-1» та обробити 

поверхню грунтуючою фарбою Armix «GF-1». 

 

Мінеральні, вапняні, акрилові та інші лакофарбові покриття – обов’язково усунути фарбу з поверхні, поверхню 

очистити, загрунтувати грунтом глибокого проникнення Armix «G-2», нерівності вирівняти клеєм Armix «Р-1»  

обробити поверхню грунтуючою фарбою Armix «GF-1». 

 

Поверхні брудні, жирні, плями які важко видалити –змити водою з розчином для видалення важких (полімерних) 

забруднень і дати повністю висохнути. 

 

Поверхні з видимою біокорозією (пліснява, грибки) - змити водою з розчином для видалення важких (полімерних) 

забруднень і дати повнісю висохнути. Потім обробити дезінфікуючим розчином для зовнішніх стін будівель, 

методом розпилення. Залишити до повного висихання ( не менше 24 год. ). 

 

Приготування розчину. 

Розчин готують поступовим досипанням сухої суміші у потрібну кількість води при одночасному ручному або 
механічному перемішуванні до утворення однорідної маси. Витримати п’ять хвилин і знову перемішати. Щоб 
уникнути нерівномірності структури рекомендовано використовувати увесь вміст мішка та однакове 
співвідношення вода/суміш. 
 

Виконання робіт. 

Штукатурку наносити на основу за допомогою пластикової або металевої терки під кутом 60○. Після вирівнювання 
до товщини зерна поверхню затерти за допомогою пластикової терки та сформувати бажану структуру. Період 
часу між нанесенням штукатурки та її затиранням (5-15 хв.) залежить від температури зовнішнього середовища, 
консистенції розчинової суміші та ступені водопоглинання основи. Роботу слід на одній площині слід проводити 
безперервно. Якщо роботу потрібно перервати, краї заліпляють малярною стрічкою, яка  покривається 
штукатуркою з наданням фактури. Для продовження робіт.  стрічку видаляють і починають роботи з місця 
закінчення. 
Штукатурка «Armix» МВ - 15, МВ - 20 повинна бути пофарбована протягом 30 діб з моменту нанесення. 
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Примітки та рекомендації. 
Не можна допускати пересихання країв нанесеної розчинової суміші – стики будуть помітні, може бути 
нерівномірне забарвлення поверхні. Роботу бажано виконувати безперервно методом «мокрий по мокрому». 
Після нанесення необхідно захищати від попадання дощу, сонячних променів, вітру до повного висихання. При 
вітряній чи спекотній погоді поверхню потрібно періодично зволожувати. Поверхню можна фарбувати через 3 дні 
після нанесення штукатурки. Роботи слід проводити при температурі від +50С до +300С. Суміш використовувати 
не пізніше ніж 2 години після приготування.  
Дані рекомендації вказані при оптимальних умовах навколишнього середовища(т.п. +200С і в.в. 60%). При інших 
параметрах відкритий час, час використання та затирання може змінюватися.  
Продукт містить мінеральні добавки, через що може виникнути різниця в відтінках з різних партій. Рекомендується 
використовувати мішки з однієї партії. 
Будь яке втручання в склад продукту є недопустимим і може суттєво знизити якість матеріалу, що 
використовується.  
 
Упаковка. 
Штукатурка «Armix» МВ -15, МВ-20 упаковується в мішки вагою 25 кг (±2%). 
 
Зберігання. 
Зберігати в оригінальній не пошкодженій упаковці протягом 12 місяців від дати виготовлення, в захищеному від 
вологи місці. Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці. 
 

Заходи безпеки. 

При роботі з штукатуркою «Armix» МВ-15, МВ-20 необхідно використовувати захисні рукавиці з гумовим шаром. 

Застосовувати захисний одяг. Захищати очі від потрапляння штукатурки. При потраплянні в очі звернутися до 

лікаря. 

 

Утилізація. 

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи. 

 

Гарантії виробника. 

Дана інструкція наведена для забезпечення оптимального використання продукту, але вона не є підставою для 

юридичної відповідальності Виробника, так як умови проведення робіт перебувають поза його контролем. Будь 

яке втручання в склад продукту є недопустимим і може знизити якість продукту, що використовується. Виробник 

не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу. У випадку поєднання з виробами інших 

Виробників, ми не несемо ніякої відповідальності. 

 

 

 

 

 

 


