
ПОЛИМЕРНА  МАЗИЛКА 

 

MULTIART   РМ 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ:   

Готова за употреба пастообразна полимерна смес с влачена или драскана структура.  

Лесна за нанасяне, с добра паропорпускливост. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Използва се за външно декоративно покритие върху топлоизолации, циментови и  

вароциментови основи, бетонни панели и други здрави и равни основи. 

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ 

Електрическа бормашина с бъркалка 

Мистрия или шпакла 

Метална маламашка 

Пластмасова маламашка 

 

НАЧИН  НА  РАБОТА: 

1. Подготовка на основата. 
Основата трябва да бъде стабилна, суха, без мазни петна, петна от боя, прах и да не се 

огъва. Участъците със слаба механична здравина се почистват и заравняват. 

Повърхностите се грундират предварително с „ГРУНД  РМ”.  

 

2. Подготовка на мазилката. 

Преди употреба разбъркайте съдържанието на няколко кофи едновременно с 

електрическа бъркалка. 

 

3. Избор на инструменти. 

Маламашката трябва да бъде направена от неръждаема ламарина. 

 

4. Нанасяне и структуриране на мазилката 

Приготвената смес се нанася с помощта на метална маламашка, като се изтегля до 

размера на зърната, както върху хоризонтални така и върху вертикални повърхности. В 

интервал от 5 – 10 минути след нанасяне /в зависимост от атмосферните условия/ се 

пристъпва към структуриране на мазилката с помощта на пластмасова маламашка, така 

че да останат видими набраздявания. 

 

5. Допълнителни указания. 

Температурен интервал за работа с мазилката 5ºС - 25 ºС. Да се избягва работа при 

дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя! 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Външен вид                                                                                         пастообразен 

Цвят                                                                                                     бял или по каталог 

Якост на опън при огъване                                                                > 1 N/mm² 

Якост на натиск след                                                                          > 2 N/mm² 

Якост на сцепление при опън с бетон                                              ≥ 0,4 N/mm² 

 

 

РАЗХОДНА  НОРМА 

РМ1     1,5 кг/м² - 1,7 кг/м² 

РМ1,5  1,7 кг/м² - 2,0 кг/м² 

РМ2     2,7 кг/м² - 2,9 кг/м² 

РМ3     3,5 кг/м² - 4,0 кг/м² 

 

ОПАКОВКА 

Пластмасови кофи. Тегло на опаковката: 

25 кг  

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки. 

 

Фирма „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД гарантира качеството на своите продукти. 

Фирмата не гарантира за начина на употребата им. Изпълнителя трябва да 

направи собствени проби за конкретната цел на приложение на продуктите ако не 

се използват по предназначението дадено от производителя. Всички дейности от 

изпълнителя трябва да са съобразени с изискванията и правилата за безопасна 

работа при извършване на строителни работи! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


