
ВАРО-ЦИМЕНТОВА  МАЗИЛКА 

 

HOROSAN 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ:   

Суха хомогенна смес на варо-циментова основа.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Използва се за фасадно и вътрешно покритие върху повърхности от обикновен, лек и 

клетъчен бетон, газобетон, керамични тухли и бетонни основи. 

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ 

Кофа за приготвяне на мазилката 

Електрическа бормашина с бъркалка 

Мистрия  

Маламашка  

 

НАЧИН  НА  РАБОТА: 

1. Подготовка на основата. 
Основата трябва да бъде стабилна, суха, без прах и да е стабилна. Участъците със слаба 

механична здравина се почистват и заравняват.  

 

2. Подготовка  на мазилката. 

Непосредствено преди употреба към 10 тегловни части суха мазилка се прибавят 1,5 

тегловни части вода. Разбърква се посредством механична бъркалка до получаване на 

хомогенна смес. Разтвора се оставя да престои 20 минути за да се разтворят 

модифициращите добавки, след което се разбърква отново. Така приготвената мазилка 

е готова за употреба. 

 

3. Избор на инструменти. 

Избира са маламашка с подходяща големина. 

 

4. Нанасяне на мазилката 

Мазилката се нанася ръчно или машинно. 

 

5. Допълнителни указания. 

Температурен интервал за работа с мазилката 5ºС - 25 ºС.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя! 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Външен вид                                                                                         прахообразен 

Цвят                                                                                                     сив 

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

Якост на натиск                                                                                 ≥1,0N/mm² 

Якост на опън при огъване                                                               ≥2,0 N/mm² 

 

РАЗХОДНА  НОРМА 

4 кг/м² - 8 кг/м² в зависимост от начина на нанасяне и структуриране на мазилката. 

 

ОПАКОВКА 

Хартиени торби с полиетиленова защита от влажност. Тегло на опаковката: 

25 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. 

 

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! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


