
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
доступний у 6 відтінках натуральної
деревини
стійкий до погодних умов
довговічний і стійкий до забруднень.
гідрофобний
висока стійкість кольору 
готовий до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE використовується для
улаштування декоративного шару з відтінками натуральної
деревини на поверхні штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE 
з ефектом «Деревина». Ceresit CT 721 VISAGE може засто-
совуватися з указаною метою по тонкошарових мінеральних
штукатурках, традиційних цементно-піщаних штукатурках,
на поверхні бетону, гіпсових поверхнях, у системах теплоізо-
ляції фасадів. 
Матеріал може розпилюватися чи наноситися за допомогою
пензля, валика чи губки. 
Ceresit CT 721 VISAGE стійкий до забруднення та довговіч-
ний. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки осно-
ва очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхід-
ності основи мають бути вирівняні, наприклад, Ceresit CT 29. 
Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина»
серії VISAGE, тонкошарові мінеральні штукатурки повинні
мати вік більше 3 діб. 
Бетонні основи повинні мати вік більше 3 місяців і вологість
не більше 4%, цементно-піщані та цементно-вапняні штука-
турки – вік більше 28 діб, гіпсові поверхні (усередині буді-
вель) – вологість менше 1%. 
Тиск вологи, що міститься в основі, може спричинити пошкод-
ження декоративного шару, тому в приміщеннях, що підда-

ються постійному впливу вологи, чи при загрозі капілярного
підсмоктування вологи необхідно попередньо влаштувати
шар відповідної гідроізоляції. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємкості ретельно перемішати (зверніть увагу, що протя-
гом часу використання матеріалу слід також періодично пе-
ремішувати його в ємкості). Не використовувати інструменти
чи ємкості зі слідами іржі. 
Імпрегнант наноситься мінімум за два проходи, нанесення здійс-
нюється по вологому шару. Імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE
може розпилюватися чи наноситися за допомогою пензля, ва-
лика чи губки. Покриття однієї поверхні має виконуватися без-
перервно, з використанням імпрегнанта з однієї партії, номер
якої вказується на упаковці. У випадку використання матеріа-
лів із різних партій їх слід змішувати один з одним. 
При нанесенні просочення необхідно захищати поверхні, що
не підлягають фарбуванню (вікна, двері, зелені насадження то-
що), плівкою чи фольгою. 
Незатверділий імпрегнант з поверхонь та інструменту можна
змити великою кількістю води. Час висихання становить близь-
ко 30 хвилин. 

CТ 721 VISAGE
Фарбуючий імпрегнант (просочення)
для штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE 
з ефектом «Деревина»  
Декоративне просочення для внутрішнього та зовнішнього застосування,
що імітує колір натуральної деревини.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати в сухих умовах, при температурі по-
вітря та поверхні нанесення від +5 °С до +25 °С, відносній во-
логості повітря не вище 80%. Усі вищевикладені рекомендації
ефективні при температурі +20 °С та відносній вологості по-
вітря 60%. В інших умовах час висихання матеріалу може
змінитися. 
Просочену штукатурку слід захищати від впливу дощу до по-
вного висихання протягом 24 годин. Не слід змішувати про-
дукт з іншими барвниками чи зв’язувальними матеріалами.
Після нанесення імпрегнанта слід забезпечити вентиляцію
приміщення до повного зникнення запаху. 
При потраплянні продукту в очі слід промити їх ве-
ликою кількістю води та звернутися за консультаці-
єю до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей
місці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт не слід наносити штукатурку
на стіни, що піддаються інтенсивному сонячному впливу. 
Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів, 
а також надмірного пересихання та мінусових температур
протягом перших 24 годин. З цією метою будівельне ришту-
вання слід прикрити сіткою чи фольгою. 
Окрім вищевикладеної інформації щодо застосування ім-
прегнанта Ceresit CT 721 VISAGE, слід керуватися чинною
нормативною документацією та дотримуватися правил техні-
ки безпеки. У випадку використання матеріалу в умовах, не
розглянутих у даному технічному описі, слід самостійно про-
вести пробні випробування чи звернутися за порадою до ви-
робника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці при температурі від +5 °С
до +30 °С – 12 місяців від дати виробництва, вказаної на
упаковці.
Берегти від заморожування!
Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Фарбуючий імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE фасується 
в пластикові ємкості по 4 л. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: олігомери силікону з додаванням

дисперсії тефлону
Густина: близько 1,05 кг/л 
Температура 
застосування: від +5 °С до +25 °С
Стійкість до дощу: після 24 годин
Час висихання: близько 30 хвилин
Витрата продукту: близько 0,2 л/м2

ДОСТУПНІ ВІДТІНКИ 
Найменування: Iberia Pine

Norway Pine
Bengal Teak
Canada Walnut
Congo Wenge
Irish Oak 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність імпрегнанта Ceresit CT 721 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
зберігання, приготування та нанесення, котрі наведені в дано-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви-
користання імпрегнанта, а також за його застосування в інших
цілях та умовах, не передбачених цим описом. Із появою дано-
го технічного опису всі попередні вважаються недійсними.


