
PLATÓ START

Стартова гіпсова 
штукатурка PLATÓ Start

Пластична
Легко наноситься
Передбачає тривалий час роботи
Передбачає безвідходне застосування
Утворює ідеально гладку поверхню
завдяки методу вологого загладжування
Має високу адгезію

Виключає поняття грубої та тонкої 
штукатурки

Максимальна товщина одного шару 
нанесення для цегляних, бетонних, 
газобетонних та ін. поверхонь до 20 мм. 
При необхідності збільшення товщини, 
нанесення виконується в кілька шарів, 
при цьому на попередньому шарі 
штукатурки слід зробити насічки або 
армування.
Має дрібну фракцію для досягнення 
підвищеної гладкості поверхні з 
виключенням можливості використання 
в подальшому  PLATÓ Finish.

Спосіб застосування 
• Перед початком оштукатурювання 
очистіть робочу поверхню від пилу, 
бруду, масляних та бітумних плям. 
• Нанесіть на поверхню гідрофобізуючу
чи адгезійну ґрунтівку. 
• 

 

• Наносити за допомогою сталевого 
шпателя чи майстерка. Залишки 
«зрізати» за допомогою правила.
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Пакування
•  Вид пакування – паперові мішки з 
поліетиленовою вставкою
•  Вага нетто – 30 кг +/- 0,3 кг.

Рекомендований метод - 
вологе загладжування
 

•   Підготовлена таким чином поверхня 
придатна для наклеювання шпалер 
або нанесення меншої кількості шарів 
фінішної шпаклівки для подальшого 
фарбування.

 Рекомендації

 
 

Спосіб зберігання
•  Складувати PLATÓ Start слід не більше 
ніж по 20 мішків. 
•  Термін придатності PLATÓ Start – 
1 рік за умови зберігання на піддонах 
в сухому та закритому приміщенні. 
•  Незадовільні умови складського зберігання 
або перевищення терміну використання 
призводить до втрати  PLATÓ Start своїх 
властивостей.

Технічні властивості

 

•  Співвідношення води / штукатурки – на 
6 - 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Start
•  Час застосування готової суміші – 60 хв.
•  Час тужавлення - не менше ніж 180 хв.
•  Витратна кількість - на 1 см шару - 10 кг / кв.м
•  Витримуваний тиск (мін) – 2,5 МПа
•  Супротив на згин (мін) – 0,4 МПа
•  Залишок на ситі 0,63 мм – 0%
•  Щільність в порошкоподібному вигляді – 
600 кг / куб.м

www.siniat.ua

  

 
•   Суміш PLATÓ Start застосовується 
для внутрішніх робіт в сухих приміщеннях 
(відносна вологість до 60%).
•   Не змішуйте PLATÓ Start з жодним 
іншим продуктом або речовиною.
•   Рекомендується використовувати 
механічний змішувач на низьких 
обертах. Високі оберти призведуть до 
появи бульбашок при нанесенні.

•   Не додавайте воду або штукатурку 
у розчин після перемішування. Це 
призведе до скорочення терміну 
застосування та погіршення якості 
готового продукту.
•   Не використовуйте PLATÓ Start при 
температурі нижчій ніж +5°С.

• Після початку тужавлення обережно 
зволожте та затріть поверхню губчатою 
теркою так, щоб з розчину виділилося 
"гіпсове молочко", яке слід загладити 
металевим шпателем до отримання 
гладкої поверхні.

    Наберіть воду в чисту ємність. 
Додавайте PLATÓ Start поки вона не 
покриє воду на 1 см. 
•  Злегка перемішайте розчин, зачекайте 
декілька  хвилин та почніть ретельно 
розмішувати до отримання тістоподібної 
однорідної маси. Готову суміш необхідно 
застосувати протягом однієї години. 


