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CASTELLO
CASTELLO - це вишукане декоративне покриття, розроблене спеціально для 
зовнішніх і внутрішніх робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є на-
туральний мелений травертин різних фракцій. Завдяки застосуванню 
спеціальних акрилових полімерів та інших допоміжних субстанцій, CASTELLO 
після нанесення набуває вигляду натурального травертину. До складу 
матеріалу також входять спеціальні армуючі синтетичні волокна, що додає 
матеріалу прекрасні характеристики. Особлива структура матеріалу дозволяє 
отримати різноманітні за фактурою поверхні. Випускається в бежевому 
кольорі. 

CASTELLO - это изысканное декоративное покрытие, разработанное специ-
ально для наружных и внутренних работ. Основным наполнителем в данном 
материале есть натуральный молотый травертин различных фракций. Благо-
даря применению специальных акриловых полимеров и других вспомога-
тельных субстанций, CASTELLO после нанесения приобретает вид натураль-
ного травертина. В состав материала также входят специальные армирующие 
синтетические волокна, придает материалу прекрасные характеристики. 
Особая структура материала позволяет получить различные по фактуре по-
верхности. Выпускается в бежевом цвете. 

CASTELLO is an exquisite decorative coating that is specially designed for exterior 
and interior works. Ground natural travertine of various factions is the main filler in 
this product. CASTELLO takes the form of natural travertine stone after application 
through the use of special acrylic polymers and other auxiliary substances. 
CASTELLO also includes special synthetic reinforcing fibers that give excellent 
characteristics to this product. You can achieve a variety of surface textures due to 
the special structure of this material. Produced in biege base colour.
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ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ / ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ / APPLICATION TECHNOLOGY

         Поверхность перед нанесением должна быть 
прочной, сухой, очищенной от пыли, масла и 
жира. Места, пораженные плесенью и мхом, очи-
стить механически и обработать грунтом Д 07 
(ТМ «ЭЛЬФ») или другими специальными сред-
ствами.
На подготовленную поверхность нанести 
кварц-грунт QuartzPrimer или Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), 
дождаться полного его высыхания (рис. 1).  Ма-
териал можно наносить в 1 или 2 слоя. При нане-
сении в  1 слой рекомендуется подко- леровать 
кварц-грунт в выбранный оттенок. Покрытие сле-
дует нанести тонким слоем равномерно на уча-
сток поверхности, после чего с помощью нержа-
веющей малки, применить технику «оттяжки» по 
всей поверхности (рис. 2). 
Через 10-15 минут после стабилизации влаги на-
чинаем приглаживать материал, уплотнять и вы-
равнивать поверхность при помощи нержа- 
веющей малки (рис. 3). Как только поверхность 
начнет подсыхать необходимо продолжить 
уплотнение материала при помощи пластиковой 
малки для избежания почернения на поверх- 
ности (рис. 4). 
При нанесении покрытия в 2 слоя применяется 
техника такая же как при нанесении Travertino 
Style (см. технологию нанесения Travertino Style). 
Для заглаживания применяют пластиковую малку 
во избежания почернений. Если после полного 
высыхании материала (через 24 часа) произвести 
обработку поверхности с применением электро- 
шлифовального инструмента, можно добиться 
внешнего вида натурального полированного тра-
вертина.
В качестве финишного слоя для Castello реко- 
мендуется использовать составы Finitura Castello 
или Velatura Vintage (рис. 5). 
Возможна колеровка самой базы Castello с помо-
щью универсальных красителей, а также по ком-
пьютерной системе колеровки. Для полу- чения 
эффекта патины следует произвести коле- ровку 
применяемых финишных составов, используя 
универсальные красители Decotoner, Toscana 
Toner или же при помощи компьютерной систе-
мы колеровки.

         The surface before application must be solid, 
dry and free from dust, oil and grease. Places 
affected by mold and moss must be cleaned 
mechanically and primed with primer D 07 ELF™ or 
other special agents.
Apply quartz-primer QuartzPrimer or quartz-primer 
D 17 ELF™ on the prepared surface and wait until 
it’s completely dry (fig. 1). The material can be 
applied in one or two layers. When applied in 1 
layer it is recommended to use the quartz-primer 
previously tinted with the selected color. The 
coating should be applied evenly on the surface 
with a thin layer and then use the “pulling” 
technique over the entire surface with the help of 
stainless steel bevel (fig. 2). After 10-15 minutes 
(after stabilization of moisture) begin to smooth the 
material to compact, seal and level the surface with 
a stainless steel bevel (fig. 3). Once the surface 
begins to dry up it is necessary to continue treating 
the surface using a plastic bevel to avoid 
blackening of the surface (fig. 4). 
When the coating is applied in 2 layers use the 
same application technology as for Travertino Style 
(refer Travertino Style application technology), but 
use the plastic bevel in order to avoid blackening.
You can achieve the look of a natural polished 
travertine stone by treating surface with the use of 
electro-polishing tool after the complete drying of 
the product (24 hours).
It is recommended to use such top coats as Finitura 
Castello or Velatura Vintage for Castello coating 
(fig. 5).
It is possible to tint Castello using universal 
colorants as well as using a computer tinting 
system. Also you should tint the top coats for 
Castello using universal colorants Decotoner or 
Toscana Toner or using a computer tinting system 
to achieve the patina effect.

    Поверхня перед нанесенням повинна бути 
міцною, сухою, очищеною від пилу, масла і жиру. 
Місця, уражені пліснявою і мохом, очистити 
механічно і обробити грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») 
або іншими спеціальними засобами.
На підготовлену поверхню нанести кварц-грунт 
QUART ZPRIMER або Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), дочека-
тися повного його висихання (мал. 1). Матеріал 
можна наносити в 1 або 2 шари. При нанесенні в 
1 шар рекомендується затонувати кварц-грунт в 
обраний відтінок. Покриття слід нанести тонким 
шаром рівномірно на ділянку поверхні, після чого 
за допомогою нержавіючої малки застосовуємо 
техніку «відтягнення» по всій поверхні (мал. 2). 
Через 10-15 хвилин після стабілізації вологи 
починаємо пригладжувати матеріал, ущіль- 
нювати і вирівнювати поверхню за допомогою 
нержавіючої малки (мал. 3). Як тільки поверхня 
почне підсихати необхідно продовжити ущіль- 
нення матеріалу за допомогою пластикової малки 
для уникнення почорніння на  поверхні (мал. 4).
При нанесенні покриття в 2 шари застосовується 
техніка така ж як при нанесенні Travertino Style 
(див. Технологію нанесення Travertino Style). Для 
загладжування застосовують пластикову малку 
для уникнення почорніння. Якщо після повного 
висихання матеріалу (через 24 години) провести 
обробку поверхні із застосуванням електро-  
шліфувального інструменту, можна домогтися 
зовнішнього вигляду натурального полірованого 
травертину.
В якості фінішного шару для Castello рекомен- 
дується використовувати склади Finitura Castello 
або Velatura Vintage (мал. 5).
Можливе тонування самої бази Castello за допо-
могою універсальних барвників, а також за 
комп'ютерною системою колірування. Для отри-
мання ефекту патіни слід провести кольо- руван-
ня фінішних складів, які використовують- ся, за-
стосовуючи універсальні барвники Decotoner, 
Toscana Toner або ж за допомогою комп'ютерної 
системи колірування.
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Расход: базовое покрытие 
CASTELLO - 1,8-2,5 кг/м2

(в зависимости от техники нанесения) 
Применение: фасады, интерьеры
Состав: молотый травертин,
акриловые полимеры, 
специальные вспомогательные вещества
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,65 кг/л при t° = 20°С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 15 кг
Хранение: 18 месяцев 
при t° от 5°С до 30°С

Consumption: basecoat 
CASTELLO - 1,8-2,5 kg/m2
(depending on the application technique)
Application: facades, interiors
Composition: ground travertine,
acrylic polymers, special auxiliary
substances
Medium: water
Specific gravity: 1,65 kg/l at t° = 20°С
Dilution: water up to 10%
Packing: 15 kg
Storage: 18 month at t° from 5°С to 30°С

Витрата: базове покриття 
CASTELLO - 1,8-2,5 кг/м2

(залежно від техніки нанесення)
Застосування: фасади, інтер'єри
Склад: мелений травертин,
акрилові сополімери, 
спеціальні допоміжні речовини
Розчинник: вода
Питома вага: 1,65 кг/л при t° = 20°С
Розведення: водою до 10%
Фасовка: 15 кг
Зберігання: 18 місяців 
при t° від 5°С до 30°С

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

ВЛАСТИВОСТІ / СВОЙСТВА / FEATURES

- Запобігає утворенню 
  та розвитку поверхневих тріщин
- Витримує очищення лужними
  миючими засобами
- Має високу міцність
- Приховує дефекти 
  підготовки поверхні
- Має високу стійкість
  до атмосферних опадів
- Висока паропроникність

- Предотвращает образование 
  и развитие поверхностных трещин
- Выдерживает очистку щелочными
  моющими средствами
- Обладает высокой прочностью
- Скрывает дефекты 
  подготовки поверхности
- Обладает высокой стойкостью
  к атмосферным осадкам
- Высокая паропроницаемость

- Prevents formation of surface cracks
- Resistant to alkaline cleaning 
- High strength
- Hides defects of surface preparation
- High resistance 
   to atmospheric agents
- High water vapor permeability
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CASTELLO SILICONE – особлива формула декоративного по-
криття CASTELLO з додаванням спеціальних силіконів, які 
роблять цей матеріал ще більш вологостійким і паропроник-
ним. Рекомендовано використовувати для фасадів, утепле-
них мінеральними базальтовими плитами (поставляється під 
замовлення).

CASTELLO SILICONE - особая формула декоративного по-
крытия CASTELLO с добавлением специальных силиконов, 
которые делают этот материал еще более влагостойким и 
паропроницаемым. Рекомендуется использовать для фаса-
дов, утепленных минеральными базальтовыми плитами 
(поставляется под заказ).

CASTELLO SILICONE is a special formula of CASTELLO  
decorative coating with the addition of special silicones that 
make this material more permeable and water-resistant. 
Recommended for facades insulated with mineral basalt wool 
(available on request).



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS
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ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ / APPLICABLE PRODUCT COMPATIBILITY MATRIX
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Витрата: базове покриття 
CASTELLO FINE - 1,0-1,5 кг/м2

(залежно від техніки нанесення)
Застосування: фасади, інтер'єри
Склад: мелений травертин,
акрилові сополімери, 
спеціальні допоміжні речовини
Розчинник: вода
Питома вага: 1,7 кг/л при t° = 20°С
Розведення: водою до 10%
Фасовка: 15 кг
Зберігання: 18 місяців 
при t° від 5°С до 30°С

Расход: базовое покрытие 
CASTELLO FINE - 1,0-1,5 кг/м2

(в зависимости от техники нанесения) 
Применение: фасады, интерьеры
Состав: молотый травертин,
акриловые полимеры, 
специальные вспомогательные вещества
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,7 кг/л при t° = 20°С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 15 кг
Хранение: 18 месяцев 
при t° от 5°С до 30°С

Consumption: basecoat
CASTELLO FINE - 1,0-1,5 kg/m2
(depending on the application technique)
Application:
facades, interiors
Composition: ground travertine,
acrylic polymers, special auxiliary
substances
Medium: water
Specific gravity: 1.7 kg/l at t° =20°С
Dilution: water up to 10%
Packing: 15 kg
Storage: 18 month at t° from 5°С to 30°С

Фінішний склад/
Финишный состав/Topcoat

Кварц-грунт/
Кварц-грунт/Quartz primer 

Укріплюючий грунт/Укрепляющий 
грунт/Reinforcing primer

Матеріал/
Материал/
Мaterial

«+++»    – ідеально/идеально/perfect
«+»        – допустимо/ допустимо/permissible
«-»         – категорично недопустимо/категорически
                 недопустимо/unacceptable

QP – Quartz Primer
FC  – Finitura Castello
VV   – Velatura Vintage

CASTELLO
FINE
CASTELLO FINE - аналогічне покриттю CASTELLO, але з більш дрібною 
фракцією наповнювача. Це дозволяє отримати менш рельєфні фактури як на 
фасадах, так і в інтер'єрах. Випускається в світло-бежевому кольорі. 

CASTELLO FINE - аналогично покрытию CASTELLO, но с более мелкой фракци-
ей наполнителя. Это позволяет получить менее рельефные фактуры как на 
фасадах, так и в интерьерах. Випускается в светло-бежевом цвете.

CASTELLO FINE ia a similar to CASTELLO decorative coating, but with a smaller 
fraction of filler. This allows you to achieve smoother textures on the facades and as 
well as in interior.  Produced in light biege base colour.
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         The surface before application must be solid, 
dry and free from dust, oil and grease. Places 
affected by mold and moss must be cleaned 
mechanically and primed with primer D 07 ELF™ or 
other special agents.
Apply quartz-primer QuartzPrimer or quartz-primer 
D 17 ELF™ on the prepared surface and wait until 
it’s completely dry (fig. 1). The material can be 
applied in one or two layers. When applied in 1 
layer it is recommended to use the quartz-primer 
previously tinted with the selected color. The 
coating should be applied evenly on the surface 
with a thin layer and then use the “pulling” 
technique over the entire surface with the help of 
stainless steel bevel
(fig. 2). After 10-15 minutes (after stabilization of 
moisture) begin to smooth the material to compact, 
seal and level the surface with a stainless steel 
bevel (Fig. 3). Once the surface begins to dry up it 
is necessary to continue treating the surface using 
a plastic bevel to avoid blackening of the surface 
(fig. 4). 
When the coating is applied in 2 layers use the 
same application technology as for Marmorino 
Style (refer Marmorino Style application 
technology), but use the plastic bevel in order to 
avoid blackening.
You can achieve the look of a natural polished 
marble by treating surface with the use of 
electro-polishing tool after the complete drying of 
the product (24 hours).
It is recommended to use such top coats as Finitura 
Castello or Velatura Vintage for Castello Fine 
coating (fig. 5).
It is possible to tint Castello Fine using universal 
colorants as well as using a computer tinting 
system. Also you should tint the top coats for 
Castello using universal colorants Decotoner or 
Toscana Toner or using a computer tinting system 
to achieve the patina effect.

     Поверхня перед нанесенням повинна бути 
міцною, сухою, очищеною від пилу, масла і жиру. 
Місця, уражені пліснявою і мохом, очистити 
механічно і обробити грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») 
або іншими спеціальними засобами.
На підготовлену поверхню нанести кварц-грунт 
QuartzPrimer або Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), дочекатися 
повного його висихання (мал. 1). Матеріал можна 
наносити в 1 або 2 шари. При нанесенні в 1 шар 
рекомендується затонувати кварц-грунт в обра-
ний відтінок. Покриття слід нанести тонким 
шаром рівномірно на ділянку поверхні, після чого 
за допомогою нержавіючої малки застосовуємо 
техніку «відтягнення» по всій поверхні (мал. 2). 
Через 10-15 хвилин після стабілізації вологи 
починаємо пригладжувати матеріал, ущільню- 
вати та вирівнювати поверхню за допомогою 
нержавіючої малки (мал. 3). Як тільки поверхня 
почне підсихати необхідно продовжити ущіль- 
нення матеріалу за допомогою пластикової малки 
для уникнення почорніння на поверхні (мал. 4).
При нанесенні покриття в 2 шари застосовується 
техніка така ж як при нанесенні Marmorino Style 
(див. Технологію нанесення Marmorino Style). Для 
загладжування застосовують пластикову малку 
для уникнення почорніння.
Якщо після повного висихання матеріалу (через 
24 години) провести обробку поверхні із застосу-
ванням електро-шліфувального інстру- менту, 
можна домогтися зовнішнього вигляду натураль-
ного полірованого мармуру.
В якості фінішного шару для Castello Fine 
рекомендується використовувати Finitura Castello 
або Velatura Vintage (мал. 5). 
Можливе тонування самої бази Castello Fine за 
допомогою універсальних барвників, а також за 
компьютерною системою колірування.  Для отри-
мання ефекту патіни слід провести коліру- вання 
фінішних засобів, які застовуються, вико- ристо-
вуючи універсальні барвники Decotoner, Toscana 
Toner або ж за допомогою комп'ютерної системи 
колірування.

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ / ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ / APPLICATION TECHNOLOGY
        Поверхность перед нанесением должна быть 
прочной, сухой, очищенной от пыли, масла и 
жира. Места, пораженные плесенью и мхом, очи-
стить механически и обработать грунтом Д 07 (ТМ 
«ЭЛЬФ») или другими специальными средствами.
На подготовленную поверхность нанести 
кварц-грунт QuartzPrimer или Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), 
дождаться полного его высыхания (рис. 1). Ма-
териал можно наносить в 1 или 2 слоя. При на-
несении в  1 слой рекомендуется подко- леро-
вать кварц-грунт в выбранный оттенок. Покры-
тие следует нанести тонким слоем равномерно 
на участок поверхности, после чего с помощью 
нержавеющей малки применяем технику «от-
тяжки» по всей поверхности (рис. 2). Через 
10-15 минут после стабилизации влаги начинаем 
приглаживать материал, уплотнять и выравни-
вать поверхность при помощи нержавеющей 
малки (рис. 3). Как только поверхность начнет 
подсыхать необходимо продолжить уплотнение 
материала при помощи пластиковой малки для 
избежания почернения на поверхности (рис. 4). 
При нанесении покрытия в 2 слоя применяется 
техника такая же как при нанесении Marmorino 
Style (см. технологию нанесения Marmorino 
Style). Для заглаживания применяют пласти- 
ковую малку во избежания почернений.
Если после полного высыхании материала 
(через 24 часа) произвести обработку повер- 
хности с применением электро-шлифовального 
инструмента, можно добиться внешнего вида 
натурального полированного мрамора.
В качестве финишного слоя для Castello Fine ре-
комендуется использовать составы Finitura 
Castello или Velatura Vintage (рис. 5). 
Возможна колеровка самой базы Castello Fine с 
помощью универсальных красителей, а также по 
компьютерной системе колеровки. Для получе-
ния эффекта патины следует произвести коле-
ровку применяемых финишных составов, ис-
пользуя универсальные красители Decotoner, 
Toscana Toner или же при помощи компью- 
терной системы колеровки.


	_1-3
	_4-15
	_16-25
	_26-37
	_38-49
	_50-59
	_60-73
	_74-85
	_86-97
	_98-111
	_112-120

