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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бял строителен кит на основата на кополимерни акрилни 

смоли за използване на закрито и на открито. Може да се 

използва за китосване на повърхности от дърво, мазилка, 

бетон, гипсокартон и т.н. С него се работи лесно, разнася 

се равномерно, не се стича и има отлична способност за 

запълване. Изсъхва бързо, без да се раздува, и се шлайфа 

лесно, образувайки гладка и трайна повърхност. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Външен вид Мат. 

Специфично 

тегло 

1,69 – 1,72 kg/l. 

Покривност 2 – 3 m²/kg в зависимост от 

дебелината на слоя.  

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба. 

Продължителност 

на съхнене 

Изсъхва след 1 – 2 часа в зависимост 
от метеорологичните условия и 
дебелината на слоя. 

Повторно 

нанасяне 

8 – 10 часа. 

ЛОС клас 
„Уплътняващи грундове“. Прагова 

стойност на ЛОС тип Y = 30 g/l. 

Максимално съдържание на ЛОС в 

готовия за употреба продукт = 25 g/l. 

Покрива законовите изисквания след 

2011 г. ЛОС: летливи органични 

съединения с точка на кипене < 

250°C. 

Цвят 
Бяло. 

 

  

Smaltofill 

Акрилен кит за шпакловане 

на дърво и зидария 

 Покривност: 2 – 3 m²/l  

 

 Продължителност на 

съхнене: 1 – 2 часа 

 

 Разреждане: 

 

 Повторно нанасяне: 10 часа 

 

 Разфасовки: 400 g, 800 g, 5 kg 

 

 Нанасяне: Шпакла 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете щателно повърхността от масла, прах, външни 

замърсители, незакрепени частици и т.н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Китът е готов за употреба. Нанася се с шпакла. Не нанасяйте при 

температури под 5°C. Разнесете кита равномерно с шпакла. След като 

изсъхне добре, го изшкурете и след това грундирайте със Smaltoplast 

Universal Primer или SMALTODUR hydro, SMALTODUR, SMALTOX hydro, 

SMALTOX mono, MASTER PRIMER или VELATOURA SMALTOLUX в 

зависимост от крайната употреба. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

Върнете материала от инструментите обратно в контейнера и ги 

почистете незабавно след употреба с помощта на сапун и вода. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура на пространството в диапазона 8 – 30°C и относителна 

влажност под 80%. Неблагоприятните условия по време на 

приложението може да влошат крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните 

добрите експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. 

Съхранявайте на хладно място. Предпазете материала от замръзване 

и излагане на слънчева светлина. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Приложимият закон не изисква продуктът SMALTOFILL PUTTY да е 

маркиран с каквито и да било етикети за опасност. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, 

проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството 

на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата 

за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и 

да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за 

употреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


