
Опис:
Pietra Grosso – натуральна декоративна штукатурка на основі вапна з мармуровою

крихтою, за допомогою якої можливо легко досягти різноманітних цікавих ефектів, а також
імітувати грубу кам’яну та скельну поверхню та зовнішній вигляд ракушняка. Найбільш
крупнозерниста штукатурка в лінійці Pietra TMFerrara Paint. В поєднанні з матеріалом «Pietra
Lucida» TMFerrara Paint дозволяє отримати дуже натуральні рвані фактури з дивовижним
ступенем глянцю та деталізацією глибин. Покриття на основі штукатурки «Pietra Grosso»
мають високий показник паропроникності, тобто дозволяють вашим стінам «дихати» та чудово
вентилюють сторонні запахи у приміщенні. Особливе вапняне лужне середовище поверхні
буде захищати контактні основи від можливого бактерицидного ураження та утворення грибів
та плісняви досить довгий час (водночас є безпечним для здоров’я людини). Дуже екологічний
матеріал, не містить у складі ЛОС та шкідливих органічних розчинників.

Легке вологе прибирання можливе тільки за умови гідрофобізації поверхні вапняної
штукатурки глибоко проникаючим захисним засобом, декоративною напівпрозорою лазур’ю
або декоративним натуральним чи напівсинтетичним воском з асортименту TMFerrara Paint.

Склад:
Вода очищена, вапно гашене, мінеральні наповнювачі, мармурова крихта, функціональні

та спеціальні натуральні добавки.

Сфера застосування:
Оздоблення поверхонь стін, стель та елементів декору всередині приміщень.

Пакування/розмір тари:
Випускається у двох базах:
● «W» (White) – біла;
● «N» (Naturale) – молочно-бежевий колір.
Вага нетто: 15 кг.

Кольорові рішення:
Колір матеріалу визначається фінішним покриттям. Штукатурка тонується згідно

затвердженим еталонним зразкам, а також у системах Monicolor, NCS та RAL машинним
способом. Зверніть увагу, що вапняні матеріали для тонування потребують набагато більшої
кількості рідких пігментних концентратів і не всі можуть застосовуватися в вапняному
середовищі на відміну від матеріалів на акриловій основі.



Розведення водою:
Продукт готовий до використання, при необхідності розводиться водою, але не більш ніж

на 5%.

Підготовка поверхні:
Поверхня має бути міцна, не крихка, знепилена та суха. На підготовлену поверхню

нанести за допомогою валика або пензля кварцовий пігментований ґрунт «Primer Quarzo»
TMFerrara Paint в один або за необхідності у два шари.

Спосіб нанесення:
На висушений шар кварцового ґрунта за допомогою металевої кельми або шпателя

нанести декоративну штукатурку в один-два шари, створюючи необхідну фактуру та візерунок
поверхні. По мірі висихання матеріалу поверхню штукатурки необхідно ущільнити до бажаного
ступеня гладкості та акуратності зовнішнього вигляду. Кількість шарів залежить від техніки
нанесення та бажаного результату.

Для отримання ефекту полірованого каменю після висихання шарів штукатурки нанести
вапняне фінішне покриття «Pietra Lucida» TMFerrara Paint.

При необхідності підкреслити рельєф поверхні та виділити її, використовуючи різноманітні
перламутрові відтінки, необхідно як фінішний захисний та декоративний шар використовувати
напівпрозору лесуючу лазур «Finitura Strato» TMFerrara Paint. Важливо перед нанесенням
лазурі вирівняти поглинаючу здатність поверхні глибоко проникаючим зміцнювальним засобом
«Penetrazione Universale» TMFerrara Paint.

У випадку, коли важливо зберегти натуральний сухий кам’яний вид поверхні,
рекомендовано як фінішний шар використовувати глибоко проникаючий захисний засіб
«Finitura Protettiva» TMFerrara Paint.

Класичним варіантом фінішного захисту поверхні штукатурки Pietra Grosso є декоративний
віск із натуральних компонентів «Finitura Lucido» TMFerrara Paint. При цьому ґрунтування
поверхні засобом глибокого проникнення не потрібне.

Основні фізико-хімічні та технічні характеристики наведено у таблиці.

Фізико-хімічні та технічні характеристики
Тип: Вапняна штукатурка
Масова частка нелетких
речовин, %:

74,5 ±1,5

рН: 10,5-11,5
Час висихання при 20ºС, год.,
не більше ніж:

До ступеня 3 – 4
Повне висихання - 12

Зернистість, мкм, не більше
ніж:

1000-1200

Паропроникність, г/(м2/доб.),
не менше ніж: 

150



Витрата матеріалу: Від 2,5 кг на 1м2

Вміст ЛОС: Для категорії A/l – не більше 200 г/л від 2010 року. Матеріал
містить менше 0,5 г/л.

Умови
застосування/висихання:

Фарбувальні роботи проводити у температурному діапазоні
від +12 до +30ºС та відносній вологості не більше 60%.

Умови зберігання: Зберігати у фірмовій щільно закритій тарі, не піддаючи дії
прямих сонячних променів при температурі від +5 до +35ºС
– 12 місяців з дати виробництва. 


