
 

 Teknodeko Cizgili 
 

Однокомпонентна вологостійка декоративна штукатурка дощик білого кольору. 

 
ОПИС 
МАТЕРІАЛУ 

     Teknodeko Cizgili – однокомпонентна вологостійка декоративна штукатурка дощик на основі білого 

цементу, посилена полімерами, для зовнішньої обробки. 

СФЕРИ 
ЗАСТОСУВАННЯ  

  Для декоративного покриття бетонних поверхонь 

 Для роботи на вертикальних, горизонтальних і стельових поверхнях 

 Для роботи на будь-яких мінеральних поверхнях 

 Для декоративного покриття систем зовнішньої теплоізоляції фасадів 

 Для внутрішнього і зовнішнього застосування 

 Для житлових приміщень, торгових центрів, лікарень 

ВЛАСТИВОСТІ  Легка у застосуванні 

 При нанесенні прямими або круговими рухами створює різний малюнок 

 Має високу стійкість до будь-яких кліматичних умов 

 Вологостійка 

 Запобігає накопиченню зайвої вологи 

 Виправляє дефекти поверхні 

 Довговічна 

 Не горюча 

 Паропроникна 

 Можна наносити фарбу поверх штукатурки при зовнішньому застосуванні 

ПІДГОТОВКА 
ПОВЕРХНІ  

Перед нанесенням матеріалу очистіть поверхню від будь-яких видів масла, іржі, миючих засобів, бруду 

та інших речовин, що запобігають схоплювання. 

Якщо на поверхні є тріщини або порожнини – їх необхідно закрити за допомогою цементних сумішей 

Teknorep. 

Перед нанесенням матеріалу поверхню слід трохи зволожити. 

При роботі в жарку погоду рекомендується попередньо використовувати ґрунтовку Teknolatex 400. 

ПРИГОТУВАННЯ  
СУМІШІ  

У чисту ємність налийте 5, 75 - 6,25 л чистої холодної води. Повільно висипте суху суміш Teknodeko 

Cizgili (25 кг) в ємність з водою і за допомогою низькошвидкісного міксера замішуйте суміш мінімум 10 

хвилин до отримання однорідної маси. Залиште отриману суміш на 5 хвилин, після чого змішайте 

повторно. Обсяг води, необхідний для замішування суміші, залежить від погодних умов. 

Для кожної нової партії суміші слід використовувати рівну кількість води. Інакше можна отримати 

інший відтінок. 

ЗАСТОСУВАННЯ Готову суміш слід нанести протягом 2 годин в залежності від погодних умов. 

Протягом 2 годин слід рівномірно нанести суміш на поверхню сталевим шпателем, зчищаючи 

надлишки матеріалу з поверхні для отримання шару необхідної товщини. Після чого протягом 10 

хвилин слід зробити візерунок.  

Малюнок наноситься круговими рухами за допомогою пластмасового або поліуретанового шпателя 

для отримання дрібнозернистої текстури. 

Слід наносити матеріал безперервно на поверхню для досягнення рівномірного шару. 



ПРИМІТКИ Не слід додавати воду в уже замішаний матеріал. 

Рекомендується використовувати праймер білого кольору перед нанесенням декоративної штукатурки 

білого кольору. 

Слід покрити поверхню штукатуркою Teknodeko Cizgili в 2 шари для підвищення стійкості до зовнішніх 

впливів і забруднень, а також для запобігання отримання покриття з відмінними відтінками. 

Витрата штукатурки залежить від візерунка. 

Роботи слід виконувати при температурі повітря від + 5 °C до + 35 °C. При нанесенні штукатурки при 

зниженій (нижче + 5 °C) або підвищеній (вище + 35 °C) температурі необхідно покрити поверхню 

теплоізоляційним матеріалом. 

На поверхню можна нанести фарбу, але не раніше, ніж через 7 днів після нанесення штукатурки. При 

нанесенні темних фарб необхідно використовувати ґрунтовку для фарби. 

Використовувані інструменти та обладнання необхідно вимити теплою водою відразу після 

використання. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
 

Продукт може викликати подразнення при потраплянні на шкіру. Необхідно використовувати робочий 

одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. Перед початком роботи також можна нанести на руки 

захисний крем. У разі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря. 

Після нанесення суміші протягом 12 годин слід захистити поверхню від несприятливих погодних умов, 

таких як прямі сонячні промені, сильний вітер, висока температура повітря (більше + 35 °C), дощ і 

мороз. 

ЗБЕРІГАННЯ Зберігати слід в сухому середовищі в закритій оригінальній упаковці протягом 12 місяців. 

 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТАБЛИЦЯ ВИТРАТИ: 

Teknodeko Cizgili Щільність суміші         
(кг / л) 

Витрата сухої суміші 
на 1 м2 (кг) 

Об'єм води для 
замішування (л) 

25 кг крафотовий 
мішок 

1,6 2,8 - 3,2 6,0 -  6,5 

 
 
 
 
 

Найменування показника Нормативне значення 

Колір Білий 

Упаковка 25 кг мішок 

Термін придатності 12 місяців  

Співвідношення компонентів 5,75 - 6,25 води / 25 кг порошку 

Температура застосування + 5 °С - + 35 °С 

Розмір гранул заопнлітеля 3 мм (клас S 4) 

Паропроникність V1 

Водонепроникність W3 

Вогнестійкість А3 


