
MULTI-FINISH
шпаклівка вапняна мультіфінішна 
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. Шпаклівка ECOSHTUK MULTI-FINISH призначена для фінішного вирівнюван-
ня стель та стін  (до 3 мм), всередині приміщень, перед фарбуванням. Використовується на вапня-
них, цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурках, бетонних поверхнях та гіпсокартонних 
плитах. Забезпечує “дихання стін”, оптимальний мікроклімат всередині приміщень.  Рекомендовано  
використовувати разом з вапняними штукатурками. Попереджає розвиток грибків та має дезінфіку-
ючі властивості. Перед нанесенням шпаклівки MULTI-FINISH ґрунтування проводити ґрунтом LIME 
PRIMER. При використанні в системі «ECOSHTUK» перед фарбуванням поверхні шпаклівкою 
MULTI-FINISH ґрунтовку не використовувати. Фарбується вапняними та іншими водорозчинними фар-
бами. У комплексі система поглинає СО

2
  з повітря.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Перед нанесенням шпаклівку ретельно перемішати низькообертовим міксе-
ром. При необхідності додати не більше 5 % чистої води. Важливо! Воду додавати тільки після ре-
тельного перемішування.

ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування! Шпаклівку зберігають при температурі +5 оС ... + 30 оС 
в герметично закритій упаковці виробника. Термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення, за-
значеної на упаковці.

Колір суміші  ............................................................................................................................................   білий
Густина .........................................................................................................................................  1,5 – 1,6 кг/л
Час висихання  до нанесення наступного шару, год ...................................................................................4
Готовність до шліфування, год  ................................................................................................................   6-8
Розчинник  ................................................................................................................................................   вода
Витрати  .........................................................................................  1 кг/м2 при нанесенні товщиною 1 мм

LIME PAINT
стійка до миття вапняна фарба

ФАРБА ДЛЯ СТІН
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мікроклімат
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mat

фінішне
покриття

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для первинного та ремонтного фарбування цементних, це-
ментно-вапняних, вапняних і гіпсових поверхонь, бетону, гіпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. Має високу 
адгезію до основи, покривну здатність, стійкість до стирання та біологічних забруднень. Забезпечує 
“дихання стін”. Гарантує оптимальний мікроклімат всередині приміщень.  Рекомендовано  вико-
ристовувати разом з вапняними штукатурками та шпаклівками. У комплексі система поглинає СО

2
  з 

повітря. Застосовується для фарбування стін і стель всередині сухих приміщень з помірним експлу-
атаційним навантаженням. 

Зовнішній вигляд ..................................................................  білий, база А, тонування в світлі та пастельні 
кольори

Густина  ....................................................................................................................................   1,2кг/л ±0,05%
Розчинник  .................................................................................................................................................   вода
Витрати на 1 шар:
• на поглинаючі поверхні  .......................................................................................................   0,12-0,14 л/м²
• на непоглинаючі поверхні  ..................................................................................................   0,10-0,12 л/м²
Стійкість до миття  ........................................................................................ Клас 2 (згідно ДСТУ EN 13300-2012) 
     

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Рекомендується наносити ва-
ликом або розпиленням в 2 шари.

ЧАС ВИСИХАННЯ. Час висихання кожного шару: 2-4 години в залежності від температури та воло-
гості. Повної зносостійкості і водостійкості покриття досягає через місяць після нанесення. Час виси-
хання збільшується в міру зниження температури та підвищення відносної вологості повітря.

ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування!
Фарбу зберігають при температурі +5 оС ... + 30 оС в герметично закритій упаковці виробника.
Термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
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LIME PRIMER
ґрунтовка універсальна зміцнююча

комфортний
мікроклімат

дихаюча
поверхня

висока адгезія
до мінеральних

поверхонь

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. Призначена для обробки та зміцнення цементних, цементно-вапняних, 
вапняних і гіпсових поверхонь, бетону, гіпсокартону всередині та ззовні приміщення. Підвищує 
адгезією до основи, стійкість до біологічних забруднень. Забезпечує “дихання стін”. Гарантує 
оптимальний мікроклімат всередині приміщень.  Рекомендовано  використовувати разом з вапня-
ними штукатурками та шпаклівками перед фарбуванням. Якщо комплексно застосовувати систему 
«ECOSHTUK», то  перед фарбуванням поверхні, на яку нанесено шпаклівку MULTI-FINISH,  ґрунтовку 
не використовувати. У комплексі система «ECOSHTUK» поглинає СО

2
  з повітря.

Густина  ..............................................................................................................................................  1,05 кг/л
Розчинник  ................................................................................................................................................  вода
Витрати на 1 шар:
• на поглинаючі поверхні  .....................................................................................................   0,12-0,14 л/м²
• на непоглинаючі поверхні  ................................................................................................   0,10-0,12 л/м²

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Ґрунтовку  ретельно перемішати перед застосуванням. 
Рекомендується наносити пензлем, макловицею або розпиленням в 1 шар. Час висихання: 2–4 
години в залежності від умов навколишнього середовища. 

ЧАС ВИСИХАННЯ. До ступеня 3 не менше 2 годин при температурі повітря 20 ± 2оС і вологості 60 ± 
5%. Час висихання збільшується в міру зниження температури та підвищення відносної вологості 
повітря.

ЗБЕРІГАННЯ. Не допускати заморожування!
Ґрунтовку зберігають при температурі +5 оС ... + 30 оС в герметично закритій упаковці виробника.
Термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
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МАТЕРІАЛИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ
КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ ЖИТТЯ

by Polimin


