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MULTIART® PM 
 

               Полимерни мазилки (влачени и драскани) 
/Бели и цветни – по каталог/ 

 

 

ОПИСАНИЕ    

Продуктите представляват готови за употреба пастообразни хомогенни смеси, 
произведени на база полимерни свързващи вещества, минерални пълнители и 
други добавки, регулиращи времето на свързване и времето за запазване на 
работната консистенция. 
MULTIART® PM се произвеждат в бял цвят или оцветени с колораните на 
швейцарската фирма CEAK по каталог NCS. Всички цветове са устойчиви на UV 
лъчи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Използва се за фасадно и вътрешно покритие върху циментови шпакловки, 
циментови и варо-циментови основи или върху други здрави и равни основи.  

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 други. Участъците със слаба 
механична здравина се почистват, заздравявят и заравняват. Повърхностите се 
грундират предварително с „ГРУНД РМ” на МУЛТИИМПЕКС /предлага се и 
оцветен в цвета на мазилката/  . След изсъхване на грунда, основата е готова за 
работа. 

2. Подготовка на материала.  

Преди употреба разбъркайте енерггично съдържанието на кофата. 

3. Избор на инструменти.  

Избира се маламашка с подходяща големина.  

 4. Нанасяне на мазилката 

Мазилката се нанася с помощта на метална маламашка от неръждаема стомана, 
като се изтегля до размера на зърната. 

В интервал от 5 - 10 мин. след нанасяне (в зависимост от атмосферните 
условия) се пристъпва към оформяне на желаната структура с помощта на 
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пластмасова или дървена маламашка (пердашка). Може да се получи голямо 
разнообразие от фигури в зависимост от движението на ръката. 

 
5. Допълнителни указания. 

Температурен интервал за работа с мазилката 5ºС - 30ºС. Да се избягва работа 
при дъжд, силен вятър и пряко слънцегреене.    

    

ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на 
изпълнителя!  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

ПОКАЗАТЕЛИ          Изисквания съгласно БДС EN 15824:2009 

 

Съдържание на сухо вещество                               % по маса от 78 до 85 

Якост на сцепление при опън с бетон                                    ≥ 0,5 N/mm2 

Дълготрайност – устойчивост на ускорено стареене            ≥ 0,5 N/mm2 

Пукнатиноустойчивост      Не се напуква на слой 

         с дебелина до 5 mm 

 

РАЗХОДНА  НОРМА  

PM 1,5 mm    -       1,7 kg - 2,0 kg/m2 
PM 2 mm       -       2,7 kg - 2,9 kg/m2  
PM 3 mm       -       2,9 kg - 3,5 kg/m2 

 

 

ОПАКОВКА  

Пласмасови кофи  х 25 кг 

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ  

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки 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!  
  

 


