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Декоративна интериорна мазилка (мраморен ефект) 
 

STUCCO    VENEZIANO 
 

 
 
 
ОПИСАНИЕ:   
Готова за употреба, еластична, декоративна мазилка на основата на 
полимерна дисперсия, минерални пълнители, пигменти и други 
модифициращи добавки, регулиращи времето на свързване и 
времето за запазване на работната консистенция. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
„СТУКО ВЕНЕЦИАНО” се използва за декорация на вътрешни стени и тавани 
на жилищни помещения, офиси и обществени сгради в богата 
цветова гама 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА   РАБОТА: 
1. Подготовка на основата. 
 Основата трябва да бъде добре почистена от прах, мазни петна, 
старо напукано покритие или лошо прилепнал слой. 
Изравняват се неравните повърхности с гипсова шпакловка 
„ПЛАСТИКА”. Така подготвената повърхност се обработва с 
дълбокопроникващ „Грунд - ДП”. 
 
2. Подготовка на материала  
Преди употреба разбъркайте енергично съдържанието на кофата. 
 
3. Шпакловане. 
1. Първа ръка – нанася се равномерно като обикновена шпакловка 
и се изчаква да изсъхне      8 – 10 часа. 
  
2. Втора ръка – нанася се фин слой от продукта на маски до 
постигане на напълно гладка повърхност и се изчаква 8 – 10 часа за 
да изсъхне. 
  
3. Трета ръка – нанасят се дребни  маски на много фин слой от 
продукта. Повърхността се полира с ръба на маламашка или 
шпакла. В зависимост от степента на полиране и използвания 
инструмент, крайният ефект може да бъде матов, сатенен или 
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гланцов. За получаване на огледален ефект може допълнително да 
се обработи с полираща машина и едрина на кечето 1000-2000. 
 
3. Избор на инструменти. 
Избира се маламашка с подходяща големина. 
 
4. Допълнителни указания. 
Със шпакловката се работи в температурен интервал от 5ºС до 25 
ºС.  
За да се получи огледална повърхност площта се обработва с 
полиращата машина и кечето. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Горните указания не заменят професионалната подготовка на 
изпълнителя! 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ Изисквания съгласно БДС EN 13279 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
1 Якост на сцепление с бетонна основа след 72 часа 0,9 N/mm2 
             след 7 дни 1,1 N/mm2 
 
2 Пукнатиноустойчивост след 72 часа Няма пукнатини 

 
 
Външен вид                                                                                         
пастообразен 
Цвят                                                                                                     по 
каталог 
 
РАЗХОДНА  НОРМА 

0,300 кг -  0,500 кг  
 

ОПАКОВКА 
Пластмасови кофи. Тегло на опаковката: 
5 кг и 25 кг. 
 
СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 
12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при 
температура от 5ºС до 25 ºС . 
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Фирма „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД гарантира качеството на своите 
продукти. Фирмата не гарантира за начина на употребата им. 
Изпълнителя трябва да направи собствени проби за 
конкретната цел на приложение на продуктите ако не се 
използват по предназначението дадено от производителя. 
Всички дейности от изпълнителя трябва да са съобразени с 
изискванията и правилата за безопасна работа при извършване 
на строителни работи! 
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