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PLASTIKA® 
 

Бяла гипсова шпакловка 
 

БЯЛА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС  НА ГИПСОВА ОСНОВА 
 ЗА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И СУХИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 
Произведена по съвременна техонология на водещи световни химически концерни - гаранция 
за високо качество на продукта. 
  
 
ОПИСАНИЕ    
 
PLASTIKA® представлява суха смес на гипсова основа, полимери и специални модифициращи 
добавки, контролиращи времето на свързване и други специфични физико-химични показа-
тели. 
 

ШПАКЛОВКАТА Е СУПЕР БЯЛА, ПЛАСТИЧНА И ЛЕСНА ЗА НАНАСЯНЕ. 
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ Гипсовата шпакловка се употребява за шпакловане на бетонови повърхности 
(панели), газобетонови стени, хоросанови мазилки, запълване на фуги и шпакловане на 
гипсокартонени плоскости и други в сухи помещения. 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА  РАБОТА  
 
1. Подготовка на основата. Основата трябва да бъде стабилна, да не се огъва, суха, без 
мазни петна, петна от боя, прах и др. Участъците със слаба механична здравина се почистват, 
заздравяват и заравняват. 
 
ПРЕПОРЪКА: 
 
ПРЕДИ ШПАКЛОВАНЕ, СТЕНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГРУНДИРАТ С ДЪЛБОКО-ПРОНИКВАЩ 
"ГРУНД-ДП" НА МУЛТИИМПЕКС. 
 
След изсъхване на грунда, основата е готова за работа.  
 
2. Подготовка на материала. Непосредствено преди употреба към 2,5 тегловни части суха 
смес се прибавя 1 тегловна част вода. Разбърква се посредством механична бъркалка до 
получаване на хомогенна смес. Материала се оставя да престои 10 – 15 минути за да се 
разтворят модифициращите добавки, след което се разбърква отново. Така приготвената 
шпакловка е готова за употреба и има отворено време 1,30 - 2 часа.  
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3. Избор на инструменти.  
Нанася се с помощта на метална маламашка от неръждаема стомана  
 
 
4. Допълнителни указания. Шпакловъчната маса не се втвърдява около 1,30 – 2 часа в 
зависимост от температурата на околната среда.. След изсъхване,  грапавините се заглаждат 
с шкурка.  
   
ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя!  
  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Изисквания съгласно БДС EN 13279-2:2014 

1 Съотношение вода/гипсов състав 0,67 
2 Време на свързване 
    -  начало > 20 min 
    -  край - 
3 Степен на смилане остатък върху сито  
  -  1500 mm 0% 
  -  200 mm 0% 
4 Якост на натиск                                                    > 2 N/mm² 

 5   Якост на опън при огъване                                              > 1 N/mm² 

 6  Съдържание на калциев сулфат                                      > 50% 

 

РАЗХОДНА  НОРМА  

При шпакловане - 0,5 кг – 1,5 кг / m² в зависимост от основата  .  

  

ОПАКОВКА  

Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 15 кг 

Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 5 кг 

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ  

18 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, подредени върху дървени 
палети, в сухи и проветриви складови помещения.  
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„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при неспазване 
технологията и изискванията за полагане. 
Препоръчваме изпълнителят  да се съобразява с правилата за безопасна работа при 
извършване на строителни дейности!  
  

 


