
 

 

 
 

 

 

 

Aura Antik 
Декоративна штукатурка для ефектів 

натурального каменю 
 

 «Марморін» 

 «Травертин» 

 «Гротто» 

 
 
 

        
 

Опис 

Властивості Декоративна штукатурка для створення ефектів натурального каменю. 
 

 Пластична, зручна для нанесення гладилкою, валиком, шпателем. 
 Не вимагає ідеального вирівнювання стін. 
 Приховує дрібні нерівності поверхні. 
 Має добру адгезією до основи. 
 Легко шліфується теркою з нержавіючої сталі. 
 Фактура та ступінь глянцю поверхні залежать від техніки нанесення. 
 Утворює міцне та еластичне покриття, стійке до вологого прибирання. 
 Акрилова водорозріджувана. 
 Паропроникна. 
 Екологічно чиста. 
 Тонується у світлі та яскраві насичені тони. 
 Для внутрішніх робіт. 

Призначення Декоративна штукатурка на основі мармурового наповнювача дає змогу створювати ефекти 
шліфованого мармуру («марморіно», «гротто»), тесаного каменю («травертин»), 
натурального каменю, що обсипається, а також ефекти інших мінеральних поверхонь. 
Рекомендується для високоякісного декорування внутрішніх приміщень (житлових, офісних, 
магазинів, ресторанів, барів тощо), в тому числі поверхонь із високим експлуатаційним 
навантаженням. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Мінеральні основи (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ тощо. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня має бути сухою, чистою й міцною. Свіжі вапняно-цементні (цементні) поверхні треба 
витримати не менше ніж один місяць. Різного роду забруднення, відшарування, старі 
лакофарбові покриття, шпалери, неміцні ділянки та  ділянки, які обсипаються, та речовини, що 
знижують адгезію декоративної штукатурки до основи (пил, жири, мастила тощо), необхідно 
ретельно видалити. Місця, уражені цвіллю або грибком, мають бути ретельно очищені 
механічно, оброблені засобом BIOTOL (BIOTOL Spray). Тріщини та вибоїни розшити та 
закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Для отримання однорідної 
структури та зменшення витрати декоративної штукатурки рекомендується добре вирівняти 



 

поверхню. Пористі поверхні або поверхні, які порошать, обробити проникною ґрунтовкою ТМ 
Eskaro або ТМ Aura. Нанести один шар адгезійної ґрунтовки з мінеральним наповнювачем 
Aura Dekor Grund. Використовуючи тоновану декоративну штукатурку, необхідно затонувати 
адгезійну ґрунтовку в колір близький до кольору штукатурки. 

Нанесення Перед застосуванням перемішати. Увага! Роботи на одній площині виконувати без перерв, від 
кута до кута приміщення або в межах рельєфних елементів, та використовувати для цього 
штукатурку з однієї партії. У разі наявності штукатурки різних партій виготовлення, а також у 
разі використання тонованої штукатурки, потрібно змішати її разом в необхідній кількості. Під 
час нанесення та висихання температура повітря, матеріалу та основи мають бути від +10 °С 
до +25 °С. Не допускати протягів, не наносити матеріал за високої (вище +30 °С) температури 
повітря, на нагріту (вище +30 °С) поверхню, під прямими сонячними променями. 
Нанесення в стилі «травертин». Наносити штукатурку на правильно підготовлену поверхню 
з нанесеним проміжним шаром ґрунтувального матеріалу. Нанести шпателем (або гладилкою) 
з нержавіючої сталі матеріал на поверхню рівним шаром, або надати невеликий рельєф для 
більш об'ємного ефекту. Сформувати гладилкою (або щіткою) поздовжні або кругові вибоїни 
для імітації прожилок каменю травертину. Через 15-20 хвилин (залежно від температури та 
вологості), після того як штукатурка підсохне, її необхідно пригладити (ущільнити) гладилкою з 
нержавіючої сталі. Перед повним висиханням штукатурки її необхідно заглянцювати 
(зашліфувати) гладилкою з нержавіючої сталі. Після висихання штукатурки для створення 
більш глибокого об'ємного ефекту структури візерунка рекомендується нанести на поверхню 
декоративний кольоровий віск (або захисний лак). 
Декоративну штукатурку можна наносити різними техніками для досягнення різних ефектів. 
Порядок нанесення декоративної штукатурки для створення ефектів Марморіно, Гротто, а 
також інших типів структур можна подивитися на сайті www.eskaro.com. 

Колір Природно-білий. 

Тонування  У світлі та яскраві насичені тони за системою Eskarocolor за каталогом «Antik». У світлі тони 
барвниками-фарбами ТМ Aura (не більше ніж 2% за об’ємом). Унаслідок використання в 
штукатурці натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на 
суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь 
змішати в одній ємності матеріали з різних партій. 

Витрата «Марморіно», «гротто»: від 0,9 кг/м
2
. 

«Травертин»: від 1,5 кг/м
2
. 

Витрата залежить від типу структури. 

Час висихання Залежить від товщини шару штукатурки. За температури +20 °С та відносної вологості повітря 
65% для подальшого нанесення воску, лаку, фарбування: 12-24 години. 

Робочі інструменти Гладилка з нержавіючої сталі, гладилка з пластику, шпатель, валик, пензель. 

Очищення 

інструментів  
Після використання промити водою. Висохлий матеріал очищається механічно. 

Склад Співполімерна акрилова дисперсія, мармурові наповнювачі, функціональні добавки, вода. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість  Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5ºС 
до +30 С. Берегти від морозу і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному 
приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі 
попадання в очі промити водою. Продукт пожежо - і вибухобезпечний. 

Утилізація Залишки висохлого матеріалу і полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття. 

Маса 4,5 кг - 15 кг 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 

правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 



 

 

редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 

Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №01 від 30.01.2019. 


