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PLATÓ Izomix
Штукатурка гіпсова полегшена 

Легко перемішується 
Полегшена 
Рекомендована для нанесення на 
вертикальні та горизонтальні поверхні 
«Не пливе» при нанесенні шаром до 
30 мм 
 Легко «зрізується» правилом 
Має підвищену адгезію
Економічна: дозволяє вкрити до 20% 
більше поверхні в порівнянні зі 
звичайною гіпсовою штукатуркою
Білого кольору в порівнянні зі 
звичайною гіпсовою штукатуркою
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PLATÓ Izomix – це високоякісна гіпсова штукатурка з підвищеним вмістом перліту, 
призначена для ручного нанесення на стіни та стелі шаром від 5 до 30 мм.                      
PLATÓ Izomix використовується для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, 
пінобетону тощо всередині приміщень, в тому числі кухонь та ванних кімнат. Завдяки 
підвищеному вмісту перліту, штукатурка ідеально підходить для нанесення не тільки 
на стіни, але й на стелі та дозволяє вкрити до 20% більше поверхні в порівнянні зі 
звичайною гіпсовою штукатуркою.

Спосіб зберігання
Складувати PLATÓ Izomix слід не 
більше ніж по 20 мішків один на 
інший. 
Термін придатності PLATÓ Izomix –              
1 рік за умови зберігання на піддонах 
в сухому та закритому приміщенні. 
Не допускається контакт із землею 
або потрапляння вологи. 
Погані умови складського зберігання 
або перевищення терміну викорис- 
тання призводять до втрати PLATÓ 
Izomix своїх властивостей.

Технічні властивості
Співвідношення води/штукатурки –   
на 6 - 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Izomix. 
Час застосування готової суміші – 60 хв. 
Час затвердіння – 180 хв. 
Витратна кількість – на 1 см шару –              
9 кг/кв.м.

Стандарт
Суміш PLATÓ Izomix Г.2.ШТ6 ДСТУ Б 
В.2.7-126:2011

Пакування
• Вид пакування – паперові мішки з 
поліетиленовою вставкою.

• Вага нетто – 30 кг +/- 0,3 кг. 
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Спосіб застосування
Перед нанесенням очистіть поверхню 
від пилу, залишків старої фарби та 
іншого бруду. Основа повинна бути 
сухою, міцною та ретельно очищеною. 
Нанесіть ґрунтівку на поверхню.
Наберіть воду в чисту ємність. 
Додавайте штукатурку PLATÓ Izomix, 
доки вона не покриє частково поверхню 
води та залиште на декілька хвилин.
Після цього розчин ретельно 
перемішайте до утворення однорідної 
гомогенної консистенції. Після перемі- 
шування розчин готовий до використання. 
Готову суміш необхідно застосувати 
протягом однієї години.
Нанесіть суміш за допомогою сталевого 
шпателя, кельми чи ковша. Залишки 
«зріжте» за допомогою правила.

Рекомендації
Не додавайте сторонні матеріали в су- 
міш PLATÓ Izomix. 
Використовуйте міксер на низьких 
обертах. Високі оберти призведуть до 
появи бульбашок та незручностей при 
нанесенні. 
Не додавайте воду або суміш в розчин 
після перемішування. Це призведе до 
скорочення терміну застосування та 
погіршення якості готового продукту. 
Не використовуйте PLATÓ Izomix при 
температурі нижчій ніж +5 ˚С. 
Використовуйте лише чисту ємність та 
інструменти.
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