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Декоративна мозаїчна акрилова 
штукатурка ANSERGLOB

Щільність 1,6 г/см3

Адгезія до основи не менше 0,5 мПа

набуття стійкості до впливу
опадів

через 24-48 годин

Паропроникність не менше 0,03 мг/м*г*Па

Температура основи  від +5оС до +30оС

Температура експлуатації від -30оС до +80оС  
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Декоративна мозаїчна акрилова штукатурка 
ANSERGLOB, призначена для виконання декоративного, 
тонкошарового оштукатурювання  внутрішніх і зовнішніх 
стін будівель, а також фінішне декоративне покриття 
в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. нано-
ситься на монолітний бетон (вік не менше  3 місяців, 
вологість не більше 4%), цементно-піщані, цементно-
вапняні штукатурки (термін не менше 28 діб, вологість 
не більше 4%), гіпсові поверхні (вологість не більше 1%), 
дерев'яні основи (товщина не менше 20 мм, вологість 
не більше 8%).

увага: для оштукатурювання поверхні цоколів 
необхідно застосовувати спеціально для цього при-
значену мозаїчну штукатурку ANSERGLOB з ети-
кеткою «цоколь», яка має підвищену стійкість до 
впливу атмосферних опадів і до миття поверхні.

 
Підготовка основи здійснюється згідно                                        

ДСТу - н б А.3.1-23:2013 і Дбн в.2.6-22-2001. осно-
ва повинна бути сухою і міцною, очищеною від пилу, 
бруду, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ре-
монтних роботах перед нанесенням мозаїчної штукатур-
ки необхідно неміцні ділянки основи ретельно видали-
ти. нерівності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою 
фінішною ANSERGLOB вСТ 25, великі нерівності стін 
штукатурним розчином ANSERGLOB  вСТ 20. Для зне-
пилювання, зміцнення і вирівнювання водопоглинання, 
поверхню необхідно обробити глибокопроникаючим 
грунтом ANSERGLOB EG 60. Через  2 - 4 години нанести 
шар адгезійної емульсії  ANSERGLOB EG 62. Після виси-
хання (3 - 6 години) можна починати наносити мозаїчну 
штукатурку.

 увага: Щоб уникнути появи плям підоснови, 
а також для отримання більш насиченого кольо-
ру, необхідно підфарбувати адгезійну емульсію 
ANSERGLOB EG 62 (з використанням пігменту) під 
колір основного тону покриття мозаїчної штукатур-
ки ANSERGLOB, який наноситься. 

 

вміст відра висипати в простору ємність і ретель-
но перемішати міксером на низьких обертах протягом 
5 хвилин, при необхідності додати 0,2 - 0,5 літри води 
і перемішати до отримання однорідної маси. Штукатур-
ка наноситься за допомогою неіржавіючої гладилки, яку 
тримають під кутом 45 градусів до поверхні, з мінімально 

можливою товщиною 1,5 - 2 зерна (в залежності від 
фракції зерна). Після нанесення 2 - 3 м2 необхідно без 
особливих зусиль загладити поверхню, використовуючи 
для контролю якості поверхні бічне підсвічування. робо-
ти на одній поверхні слід виконувати безперервно, до-
тримуючись, правила “мокре на мокре”, не допускаючи 
висихання затертих шарів, до нанесення чергових шарів. 
у випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку 
уздовж лінії, де планується завершення роботи, нане-
сти штукатурку із заходом на малярну стрічку і надати їй 
фактуру. Після чого малярну стрічку видалити разом із 
залишками свіжої штукатурки.

увага: не рекомендується застосування 
мозаїчної акрилової штукатурки ANSERGLOB 
різних партій на одному об'єкті, оскільки до скла-
ду входить мармурова крихта природнього кольо-
ру, колір і відтінки матеріалу можуть змінюватися. 
свіжовкладену суміш необхідно оберігати від дощу 
і потрапляння прямих сонячних променів. після по-
вного висихання (24 - 48 годин) поверхню покрити 
лаком акриловим ES 86.

витрата мозаїчної штукатурки складає: 
Крупний:   для стін     - 3,0 - 3,5 кг/м2;                                              
                для цоколя - 3,5 – 4,0 кг/м2 
Середній:  для стін     - 2,5 - 3,0 кг/м2; 
                для цоколя  - 3,0 - 3,5 кг/м2  

Мозаїчна штукатурка виготовлена на основі при-
родного каменю, тому в складі можуть бути присутні 
включення темних крихт, або крихт лещадної форми. 
Для ідентичності кольору на фасаді рекомендується 
використовувати продукцію однієї партії, воду з одного 
джерела і в одній і тій же кількості на об'єм.  Роботи 
слід виконувати при температурі від +50С до +300С. Всі 
вищевказані рекомендації ефективні при температурі 
+200С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах 
час висихання може змінитися.

 

Пластмасове відро по 25 кг.

галузь засТосування

приміТка

підгоТовка основи

спосіб засТосування

виТраТа

упакування
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