
Н-31С  EKO START
Суха гіпсова штукатурна суміш для внутрішніх робіт

Призначення
Новапласт  Н-31С  ЕКО  START –  це  суха  суміш  на  основі  гіпсового  в’яжучого  з
мінеральним  наповнювачем  та  спеціальними  домішками  для  штукатурення  поверхонь,
таких як бетонні, цегляні, газобетонні. Застосовується при обробці всередині приміщення,
як  підготовчий  шар  перед  нанесенням  фінішної  шпаклівки.  Товщина  шару  за  одне
нанесення не більше ніж 20 мм.

Підготовка основи
Основа  повинна  бути  рівною,  міцною,  очищеною  від  пилу,  бруду,  фарб,  опалубних
мастил. Сильно поглинаючі вологу поверхні потребують попередньої обробки глибоко-
проникаючою ґрунтовкою «Новапласт Н-505».
Бетонні поверхні необхідно обробити ґрунтовкою «Новапласт Н-500».

Приготування суміші
Новапласт Н-31С ЕКО START засипати в ємність з чистою водою (у співвідношенні 1 кг
Новапласт Н-31С ЕКО START приблизно на 0,4-0,5 л води) рівномірно розподіляючи по
поверхні. Залишити розчин на 2-3 хвилини для поглинання води, після цього перемішати
за допомогою міксера на малих обертах,  до отримання однорідної маси.

Виконання робіт
Суміш наноситься за допомогою сталевого шпателя. Після висихання ймовірні нерівності
зрівняти  шліфувальним  папером.  Всі  наступні  роботи  (обклеювання  шпалерами,
фарбування) повинні проводитися тільки після повного висихання матеріалу.
Температура основи та навколишнього середовища має бути не менше +5˚С. 
Термін роботи з готовим розчином складає не менше 30 хвилин. 
Матеріал, що затужавів, більше не використовувати. 
Неочищені ємності та інструмент скорочують час роботи з розчином.
Не додавати воду або суміш у розчин після перемішування.

Властивості
 економічна
 екологічно чиста
 зручна у використанні

Технічні дані
Колір: білий
Пропорція змішування: 0,45-0,5л води на 1кг суміші.
Товщина шару: до 20 мм.
Термін придатності(час використання) готового розчину: не менше 30 хв.
Витрата матеріалу: при рівній поверхні близько 1,0 кг на 1 м² при товщині шару 1 мм.
Температура основи: від +5°С до +30°С.



Всі вищезазначені  рекомендації  ефективні при температурі +20°С і відносній вологості
повітря 60%. В інших умовах технологічні параметри застосування можуть змінитися.

Виробник не несе  відповідальності  за  невірне застосування матеріалу,  а  також за
застосування  його  з  метою  та  при  умовах,  не  передбачених  інструкцією  з
використання.

Термін та умови зберігання
Мішки зберігати в сухому приміщенні на дерев’яних піддонах. Матеріал з пошкоджених
мішків пересипати і використовувати в першу чергу. Термін зберігання в непошкодженій
упаковці мінімум 6 місяців.  

Правила безпеки
Під час ведення робіт з штукатурною сумішшю дотримуватись правил з техніки безпеки
під час роботи з будівельними матеріалами.
Під час роботи треба берегти шкіру та очі. У випадку попадання суміші на шкіру або в
очі, їх необхідно ретельно промити водою та за необхідності звернутися за допомогою до
лікаря.
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