
Штукатурки і фарби з ефектом 
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Слідуючи сучасним тенденціям, архітектори все частіше 

обирають природні матеріали, такі як камінь, дерево або 

метал. Професіонали у будівельній справі прагнуть зробити 

їх домінуючими елементами фасадів або ж використати для 

додаткового оздоблення. Але, на жаль, як показує практика, 

справжні природні матеріали виявляються не тільки занадто 

дорогими, але й проблемними у транспортуванні та роботі.

Саме багаторічний досвід у галузі будівельних матеріалів 

та знання новітніх тенденцій в архітектурі стали для нас 

вирішальними у створенні нової лінії штукатурок і фарб під 

торговою маркою VISAGE.

VISAGE. Природа – наше натхнення.

VISAGE – це ціла система образів та дизайнерських рішень, головною 

метою якої є створення інноваційних матеріалів для втілення в життя 

найоригінальніших та найелегантніших проектів.

Це ідеальна відповідь на віяння сучасного дизайну – мінімізація витрат на 

матеріали без шкоди для інновацій та експериментів.

Сучасний дизайн 
починається з природних рішень
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Щоб полегшити Ваш вибір у широкому асортименті продукції VISAGE, ми поділили його на три основні категорії, 

виділяючи три ключові групи природних ресурсів: камінь, дерево та метал. У кожній групі у Вас є можливість 

обрати колір і текстуру матеріалу, щоб Ваші неймовірні дизайнерські задуми стали елегантною реальністю.

Ефект кам’яного фасаду

Ефект дерев’яного фасаду

Фасад з ефектом «Металік»
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Камінь – найпопулярніший матеріал у будівельній справі, який 

вражає своєю різноманітністю та вишуканою красою, що 

непідвладна часу. Він надає фасадам величі та елегантності 

і допомагає втілити в життя будь-яку будівельну форму – від 

вишуканої класики до стриманого мінімалізму.

Камінь виглядає просто неперевершено навіть у поєднанні 

з іншими традиційними будівельними матеріалами і створює 

неповторний архітектурний ансамбль. Кам’яні фасади 

відрізняються високою якістю, небагатослівною розкішшю 

сучасного дизайну та підкреслюють відмінний смак господаря. 

Для створення візуального ефекту кам’яного фасаду пропонуємо 

широкий вибір гранітних та піщаних кольорів декоративних 

штукатурок.

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Patagonia Beige, Argentina Brown. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Siberia 3. 
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Indiana 6, White.

Ефект кам’яного фасаду

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Ефект кам’яного фасаду



Елегантність та простота – ось, що характеризує цей дійсно 

неймовірний матеріал. Завдяки віддзеркаленню світла та ефекту 

мерехтіння він надає фасаду особливого відмінного вигляду.

Декоративні штукатурки VISAGE з ефектом «Природний камінь» 

(граніт) пропонують Вам широкий вибір кольорової палітри, як і їхні 

природні аналоги. Хтось буде у захваті від блискучо-чорного відтінку 

або сірого з ефектними вкрапленнями, а комусь ідеально підійдуть 

насичено-коричневі та бежеві кольори. 

На відміну від природного граніту, продукція VISAGE не додає 

конструкції надмірної ваги, таким чином фасад залишається 

надійним та довговічним.

Вишуканий граніт 
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Panama Cream

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Panama Cream, CT 721 VISAGE Norway Pine. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Sahara 4. 
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Sahara 1.

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.
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CT 710 VISAGE 

Декоративна штукатурка з ефектом «Природний камінь» (граніт)

CT 710 VISAGE 

Декоративна штукатурка з ефектом «Природний камінь» (граніт)

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Jamaica Brown. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Dakota 1.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Savanne 1. 

Jamaica Brown

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE. Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Tanzania Grey Nepal Red

Patagonia Beige

Himalaya GreyMexico Gold

Mozambic Graphite

Panama Cream Zambia Green

Nordic White

Sardinia Grey

Brasilia Rose

Jamaica Brown

Dolomite Grey Argentina Brown

India Black

Finland Silver
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Непідвладний часу піщаник 

Піщаник – камінь, що створить природний вигляд для будь-

якого фасаду. Він ідеально поєднується з такими природними 

матеріалами, як дерево або цегла, а також чудово гармоніює  

з навколишнім ландшафтом та рослинністю.

Піщаник дарує приємне відчуття спокою і тепла.

Декоративні штукатурки з ефектом «Природний камінь» 

(піщаник) пропонують Вам широкий вибір кольорової палітри – 

від кремово-бежевого через червоний і до сірих відтінків.

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Toledo Red, Venetto Rosa. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Texas 1. 
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Texas 4.

Toledo Red

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.
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CT 710 VISAGE 

Декоративна штукатурка з ефектом «Природний камінь» (піщаник)

CT 710 VISAGE 

Декоративна штукатурка з ефектом  
«Природний камінь» (піщаник)

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Cairo Beige. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Tundra 2.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Tundra 1, Tundra 5. 

Cairo Beige

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE. Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Arabia Sand Venetto RosaPalermo Grey

Cairo Beige Manhattan Grey Toledo Red

Scandinavia White

Kenya Cream

Montenegro Green

Porto Beige

Alabama Gold

Cordoba Gold



VISAGE представляє інноваційні декоративні штукатурки 

з візуальним ефектом кам’яної або цегляної кладки для фасадів 

будівель та інших об’єктів, наприклад, парканів. 

Щоб досягти ефекту кам’яної або цегляної кладки, пропонуємо 

два продукти: один з 12 спеціально підібраних кольорових 

варіантів декоративної акрилової штукатурки  

СТ 60 (0,5 мм) VISAGE, а також один з 5 видів унікальних 

шаблонів (3 – для імітації кам’яної текстури і 2 – для цегляної).

Завдяки високій якості продукції VISAGE фасад отримує 

природний стильний вигляд – без виснажливого процесу 

будівництва стін зі справжнього каменю або цегли.
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Види кам’яної та цегляної кладок

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Porto Beige, CT 60 VISAGE Japan Grey (кладка: лондонська цегла). 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® White.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Etna 1.

Japan Grey (колір ґрунтовки: Etna 1) 

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.
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CT 60 VISAGE 

Декоративна акрилова штукатурка (0,5 мм) – 
види кладок (шаблони) 

CT 60 VISAGE 

Декоративна акрилова штукатурка (0,5 мм) – кольори

Sumatra Brown

Roman Brown

Ravenna Red

Japan Grey

Dominicana Beige

Vienna Bordo

Hawaii CreamSicilia Yellow

Italian Bordo

Java Graphite

Utah Red

Sevilla Brown
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Оздоблення фасаду: CT 60 VISAGE Sicilia Yellow (кладка: каталонський камінь).
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Kalahari 1.

Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Kalahari 2.

Кладка: бостонська цегла
Колір: Vienna Bordo

Кладка: валенсійський камінь
Колір: Japan Grey

Кладка: сомерсетський камінь 
Колір: Hawaii Cream

Кладка: лондонська цегла
Колір: Utah Red

Кладка: каталонський камінь 
Колір: Sicilia Yellow

Штукатурка Ceresit CT 60 (0,5 мм) 
VISAGE з кольорової палітри VISAGE 
або будь-який з 211 кольорів палітри 
Colours of Nature® ідеально підійде 
для створення візуального ефекту 
кам’яної або цегляної кладки.
Колір ґрунтовки Ceresit CT 16 можливо 
обрати з 211 кольорів палітри  
Colours of Nature® або 
350 кольорів NCS.

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.
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Ефект дерев’яного фасаду

Деревина – неймовірно цінна у сучасному дизайні. 

Цей матеріал має ізоляційні та естетичні властивості і в той же 

час ідеально відповідає сучасним екологічно дружнім тенденціям 

в архітектурі. 

Залежно від проекту дерев’яні фасади чудово пасують як 

багатоповерхівкам та бізнес-центрам, так і невеликим затишним 

сімейним будинкам. 

Продукція VISAGE – досконале рішення для всіх, хто шукає 

сучасні матеріали, які можуть відтворити красу та елегантність 

природної деревини. Вони створять привабливі деталі, 

підкреслюючи унікальне оздоблення будівлі.

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Nordic White, CT 721 VISAGE Irish Oak. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Tundra 2.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Dakota 6, Tundra 5. 

Ефект дерев’яного 
  фасаду

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.
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CT 721 VISAGE 

Фарбуючий імпрегнант для штукатурки  
CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина»

CT 720 VISAGE 

Декоративна штукатурка з ефектом «Деревина» 

Декоративна штукатурка з ефектом «Деревина»

Для створення дизайну з ефектом «Деревина» 

пропонуємо декоративну штукатурку  

CT 720 VISAGE з автентичною текстурою 

деревини завдяки застосуванню силіконових 

шаблонів та імпрегнант CT 721 VISAGE для 

надання поверхні завершального відтінку 

деревини.

Обирайте з 6 різноманітних кольорових 

варіантів CT 721 VISAGE той, який допоможе 

створити ефект природної деревини саме 

Вашого фасаду: 2 відтінки хвойної деревини,  

а також відтінки, що відтворюють кольори дуба, 

тіку, горіха та венге. 

Оздоблення фасаду: VISAGE CT 710 Venetto Rosa, VISAGE CT 721 Irish Oak.
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Africa 4.

Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Africa 1.

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Palermo Grey, CT 721 VISAGE Irish Oak. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Colorado 5.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Sahara 1. 

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Canada Walnut

Iberia Pine Norway Pine

Kongo WengeBengal Teak

Irish Oak
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Традиційні будівельні матеріали – не єдине джерело натхнення 

в сучасній архітектурі. Адже все частіше з’являються 

виразні яскраві елементи, які відображають динамічні зміни 

архітектурних тенденцій.

Палітра VISAGE – це також широкий вибір продукції з ефектами 

«Металік», «Опал» та люмінесцентним світінням у темряві, що 

перетворить Ваші неординарні ідеї на оригінальний фасад,

а сучасні технології забезпечать довготривалий стійкий 

результат.

Фасад з ефектом «Металік»

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Manhattan Grey, CT 740 VISAGE Iceland Silver.
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Nebraska 1.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Nebraska 3. 

Фасад з ефектом 
  «Металік»

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.
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Декоративні фарби  
з ефектом «Металік»

Металічні поверхні у наш час притаманні не тільки індустріальним 

проектам. Дизайн у стилі «Металік» все частіше можна побачити 

в інтер’єрних та екстер’єрних рішеннях сучасних новобудов та 

приватних апартаментах.

Елементи у сріблі, алюмінії або золоті, які традиційно поєднують зі 

склом, дизайнери все частіше реалізовують у проектах  

з використанням бетону та деревини – для особливої вишуканості.

CT 740 VISAGE  

Декоративна фарба з ефектом «Металік»

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Manhattan Grey, CT 740 VISAGE Iceland Silver. 
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Nebraska 1.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Nebraska 3. 

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Australia Silver

Iceland Silver

American Gold



CT 730 VISAGE 

Декоративна штукатурка  
з люмінесцентним ефектом

CT 750 VISAGE  

Декоративний лак з ефектом «Опал»
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Декоративна штукатурка  
з люмінесцентним ефектом

З продукцією VISAGE Вам під силу втілити в реальність будь-які ідеї! 

Спеціальні технології, застосовані у штукатурках, дозволяють матеріалу 

сяяти вночі, створюючи дивовижний ефект, який надасть будь-якому 

архітектурному проекту оригінальності й чарівності! Цікаві дизайнерські 

деталі, що сяють, створюють додаткові форми конструкціям та підкреслюють 

лінії поверхні. Інтенсивність люмінесцентного світіння залежить від  

сонячного або штучного освітлення на фасаді та ступеня його яскравості. 

Декоративний лак  
з ефектом «Опал»

African Glow (досягнення ефекту за допомогою нанесення щіткою на основу Ceresit Colours of Nature® Kalahari 1) Декоративна штукатурка з люмінесцентним ефектом – вдень 

Arctic Glow (досягнення ефекту за допомогою нанесення валиком на основу Ceresit Colours of Nature® Etna 1) Декоративна штукатурка з люмінесцентним ефектом – вночі

Оздоблення фасаду: CT 710 VISAGE Manhattan Grey, 
CT 730 VISAGE штукатурка з люмінесцентним ефектом.
Базовий колір: палітра Colours of Nature® Nebraska 1.
Додаткові кольори: палітра Colours of Nature® Nebraska 3.

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції VISAGE.

Палітра VISAGE пропонує лак із виразним ефектом «Опал» у 2 різних 

відтінках. Через прозорість матеріалу фінальний результат досягається  

за допомогою нанесення лаку та застосування щітки або валика. 

Результат – витончена гра кольорів та відтінків.
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Продукція VISAGE надзвичайно легка – вона не створює додаткової ваги на будівельні конструкції, тому 
може застосовуватися як для новобудов, так і для старих будинків, що реконструюються.

Завдяки застосуванню сучасних технологій 
продукція VISAGE має ряд переваг порівняно 
з природними матеріалами: стійкість до погодних 
умов, забруднень та вогню; відсутність шкідників 
(як у випадку з натуральною деревиною); стійкість 
до мікроорганізмів, таких як грибок, пліснява та 
водорості. 

Продукція VISAGE сумісна із системами скріпленої зовнішньої 

теплоізоляції будинків і споруд, що гарантує чудові теплоізоляційні 

характеристики, довговічність та естетичний вигляд, який задовольнить 

смаки будь-якого господаря!

Система Ceresit Cerertherm VISAGE створена спеціально для того, щоб 

забезпечувати комфортні умови у Вашому помешканні – приємну 

прохолоду влітку та затишне тепло зимою.

Сучасні ефективні технології захищають помешкання від втрати тепла, щоб 

Ви могли заощаджувати на електроенергії та берегти природні ресурси, 

до того ж сплачуючи менші рахунки за споживання тепла.

VISAGE – чудове дизайнерське рішення для всіх та 
кожного. Втілюйте в життя власні архітектурні задуми, 
акцентуйте увагу на окремих деталях – вікнах, 
колонах, плінтусах – і Ваш будинок набуде нового 
оригінального вигляду! Адже практичні властивості 
та дизайнерські характеристики VISAGE роблять 
його ідеальним вибором навіть для найвибагливіших 
клієнтів!

Система Ceresit Ceretherm VISAGE Продукція VISAGE 
Ще більше переваг

Продукція VISAGE виглядає і створює на оточуючих такий же ефект, 

як і справжні природні матеріали. Більш того, VISAGE має безліч 

додаткових переваг. 

На відміну від природних матеріалів, декоративні штукатурки та 

фарби VISAGE готові до використання на більшості поверхонь,  

у майже будь-яких умовах. Вони легкі у транспортуванні та роботі!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
VISAGE 
(продукція  

з асортименту)

ПРИРОДНІ МАТЕРІАЛИ 
(деревина, камінь, метал)

граніт піщаник деревина метал

Сумісність з системами теплоізоляції + - - - -

Стійкість до біологічних забруднень + + - - -

Зручність у зберіганні + + - - -

Зручність у застосуванні + - - - -

Стійкість до погодних умов + + - - +

Довговічність кольору (УФ-захист) + + - - +

Широкий вибір допоміжних та сумісних матеріалів 
з систем теплоізоляції + - - - -

Доступна ціна + - - - -

Надійність та довговічність + + + - +

Мінімізація утворення «містків холоду» + - - - -

Зручність у застосуванні з іншими матеріалами для утеплення фасадів ++ - - - -

Легкість матеріалу (без утворення надмірної ваги на конструкцію фасаду) ++ - - - -

пластикові дюбелі

зовнішня стіна будівлі

розчинова суміш для приклеювання пінополістирольних 
плит Ceresit CT 85, СТ 85 Pro або Ceresit CT 83, СТ 83 Pro

пінополістирольні плити

розчинова суміш Ceresit CT 85, СТ 85 Pro

сітка зі скловолокна

розчинова суміш Ceresit CT 85, СТ 85 Pro

*Ceresit CT 15 – при використанні силікатної штукатурки
**Ceresit CT 15 silicon – при використанні силіконової штукатурки

облицювання фасаду продукцією VISAGE

фарба ґрунтівна Ceresit CT 16, СТ 16 Pro, CT 15*  
або CT 15 silicon**
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CT 710 VISAGE Декоративна штукатурка 
з ефектом «Природний камінь»

CT 720 VISAGE Декоративна штукатурка 
з ефектом «Деревина»

Надає поверхні візуального ефекту структури деревини. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Придатна до шаблонного моделювання структури деревини
• Висока паропроникність
• Довговічність і стійкість до погодних умов
• Стійкість до появи грибків, плісняви та водоростей

 
Штукатурка CT 720 VISAGE застосовується для створення тонкого шару штукатурки 
на бетонних поверхнях, традиційних штукатурках, гіпсових, гіпсокартонних, 
гіпсоволокнистих поверхнях тощо.

Штукатурка CT 720 VISAGE призначена під обов’язкове фарбування фарбуючим 
імпрегнантом CT 721 VISAGE (доступний у 6 кольорах).

Упаковка: паперовий мішок, 25 кг

CT 721 VISAGE Фарбуючий імпрегнант 
для штукатурки CT 720 VISAGE  
з ефектом «Деревина»

Імпрегнує мінеральну основу та відтворює колір деревини.
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Стійкість до погодних умов
• Виняткова довговічність та стійкість до забруднення 
• Висока стійкість кольору
• Доступний у 6 кольорах
• Придатний для механізованого нанесення

 
Імпрегнант CT 721 VISAGE використовується для створення декоративно-захисного 
шару кольору природної деревини на поверхні декоративної штукатурки  
CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина».

Упаковка: пластикове відро, 4 л 

Надає поверхні візуального ефекту структури граніту або піщаника. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Створення ефекту граніту або піщаника 
• Стійкість до погодних умов
• Можливість легко підтримувати чистоту покриття
• Можливість машинного нанесення
• Доступна в 16 кольорах – для створення ефекту граніту і 12 кольорах – для піщаника 

 
Декоративна штукатурка CT 710 VISAGE містить суміш природних та модифікованих часток 
кварцу та граніту. 

Штукатурка застосовується для створення декоративного покриття на традиційних штукатурках, 
бетонних та гіпсових основах, плитах з деревини, гіпсокартонних поверхнях тощо. 

Декоративна штукатурка CT 710 VISAGE призначена для механізованого методу нанесення, 
шляхом розпилення на основу. На невеликій площі допускається нанесення матеріалу за 
допомогою довгої металевої тертки. 

Продукція VISAGE є частиною системи 
Ceresit Ceretherm VISAGE. 

Упаковка:  
пластикове відро, 20 кг  
або пластикове відро, 7 кг  
та паперовий мішок, 13 кг 
(пропорція змішування – 1:1)



34 | VISAGE Характеристики продукції VISAGE Характеристики продукції | 35

CT 740 VISAGE Декоративна фарба 
з ефектом «Металік»  

CT 750 VISAGE Декоративний лак 
з ефектом «Опал»

CT 730 VISAGE Декоративна штукатурка 
з люмінесцентним ефектом

Для створення візуального ефекту «Металік».
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Низькі абсорбуючі властивості
• Стійкість до погодних умов
• Доступна в 3 кольорах

  
Декоративна фарба з ефектом «Металік» CT 740 VISAGE призначена для захисту 
фасадів, бетонних конструкцій, інтер’єрних елементів. Може застосовуватися для 
нанесення на мінеральних поверхнях (бетоні, цементі, вапні та гідравлічному вапні). 
Нанесення на фасад декоративної фарби CT 740 VISAGE створює на поверхні  
ефект «Металік».

Для створення візуального ефекту «Опал».
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

•  Забезпечує гру кольорів фарби залежно від освітлення 
і кута зору (ефект «Хамелеон»)

• Стійкість до погодних умов
• Нанесення щіткою або валиком на різні поверхні та структури 
• Доступний у 2 кольорах

 
Декоративний лак CT 750 VISAGE застосовується для створення декоративного шару на 
поверхні штукатурки, традиційній штукатурці, бетонних та гіпсових поверхнях. Матеріал 
наноситься за допомогою щітки, спонжа чи валика, а також методом розпилення.

Створює візуальний ефект світіння в темряві. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Люмінесцентний ефект (світіння в темряві)
• Стійкість до погодних умов
• Низькі абсорбуючі властивості та висока гнучкість
• Стійкість до експлуатаційних ушкоджень

 
Штукатурка з люмінесцентним ефектом CT 730 VISAGE використовується для 
створення тонкого шару штукатурки на бетонній поверхні, традиційній штукатурці, 
гіпсовій поверхні, гіпсокартонних, дерев’яних, гіпсоволокнистих поверхнях тощо.

Упаковка: пластикове відро, 4 л 

Упаковка: пластикове відро, 2 лУпаковка: пластикове відро, 25 кг 

CT 60 VISAGE Декоративна акрилова 
штукатурка (0,5 мм) 

Стилізована акрилова штукатурка надає поверхні ефекту кладки 
з клінкерної цегли або натурального каменю.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Придатна до шаблонного моделювання структури цегли та каменю
• Висока гідрофобність
• Формула BioProtect – захист від біологічного забруднення
•  Доступна в 12 кольорах палітри VISAGE та у всіх кольорах 

системи Ceresit Colours of Nature®

• Придатна для механізованого нанесення

 
Декоративна акрилова штукатурка CT 60 (0,5 мм) VISAGE використовується для надання 
поверхні ефекту кладки з голландської цегли або природного каменю.

Призначена для застосування на бетонній основі, традиційній штукатурці, гіпсовій основі та 
тріскових гіпсових листах.

Основа під нанесення Ceresit CT 60 (0,5 мм) VISAGE ґрунтується Ceresit CT 16, 
затонованою під обраний колір штукатурки.

Упаковка: пластикове відро, 25 кг



На практиці кольори можуть дещо відрізнятися від представлених зразків декоративних штукатурок залежно від оброблюваної поверхні та текстури обраної штукатурки.
На малюнках представлено можливі варіанти використання продукції VISAGE та палітри Colours of Nature®.

Щоб обрати потрібний Вам колір продукції, радимо ознайомитися зі зразками.

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», 
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., 07300;
тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22.

www.ceresit.ua

Якість для професіоналів


