
Техническа карта 

RASTIKA® 
БЯЛА, ПРЪСКАНА МАЗИЛКА 

 

 

ОПИСАНИЕ  

Суха полимерна мазилка на основа бял цимент, минерални свързващи вещества, 
полимери и добавки, регулиращи времето за запазване на работната консис-
тенция и други якостни физико-химични показатели. 

Мазилката е хидро и мразоустойчива. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Използва се за фасадно и вътрешно покритие върху циментови 
шпакловки, хастарни мазилки и други здрави и равни основи. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА  РАБОТА  

1. Подготовка на основата. Основата трябва да бъде стабилна, суха, без прах, 
мазни петна, неравности, ронливи участъци и др. 
Преди нанасяне на материала основата се грундира с дълбокопроникващ грунд 
„ГРУНД - ДП” на МУЛТИИМПЕКС с цел да се получи по-добра адхезия между 
мазилката и основата. . След изсъхване на грунда, основата е готова за работа. 
 

2. Подготовка на материала. Непосредствено преди употреба към 10 тегловни 
части суха смес се прибавят 3 тегловни части вода. Разбърква се посредством 
механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разтвора се оставя да 
престои 15-20 минути за да се разтворят модифициращите добавки, след което се 
разбърква отново. Така получената работна смес е готова за нанасяне в 
продължение на 3-4 часа.  

 

3. Избор на инструменти.  

Избира са маламашка или латерна в зависимост от ефекта който искаме да се 
получи.  

 

4. Нанасяне на мазилката 



Техническа карта 

Мазилката се нанася с помощта на метална маламашка от неръждаема стомана, 
като се изтегля до размера на зърната, както върху хоризонтални, така и 
вертикални повърхности. 5-10 минути след нанасяне (в зависимост от 
атмосферните условия) се пристъпва към структуриране с помощта на дървена 
маламашка (пердашка). След още  5-10 минути след структурирането с помощта 
на метална маламашка от неръждаема стомана се заглаждат острите ръбове, 
така, че да останат видими набраздявания. Може да се получи широко 
разнообразие от атрактивни и със специфична индивидуалност фигури, в 
зависимост от движението на ръката. 

При използване на латерна повърхността се пръска на два слоя, като първия е 
рядък и служи за основа. 

 

5. Допълнителни указания. 

 Температурен интервал за работа с мазилката  5ºС - 30ºС.   

    

ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната  подготовка на 
изпълнителя!  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

ПОКАЗАТЕЛИ          Изисквания съгласно EN 998-1 

 

1. Плътност в сухо състояние, kg/m2                                            ≥ 1500  

2. Якост на натиск за категория CS IV, N/mm2                      ≥ 6 

3. Якост на опън при огъване  , N/mm2                                                                 ≥ 6 

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

5. Коефицент на капилярна водна абсорбция, Kg/ m2 . min0,5         ≤0,4 

 

 

 

РАЗХОДНА  НОРМА  

2,7 кг – 3.2 кг / m² в зависимост от структурата на основата и начина на нанасяне.  

  



Техническа карта 

 

ОПАКОВКА  

Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 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.  

  

„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!  

  

 

 


