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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Циментова замазка под формата на прах, подсилена с 

подходящо модифицирани акрилни смоли. Подходяща за 

използване с мистрия – шпакловане на повърхности от гипс, 

бетон или гипсокартон; за използване на закрито и на 

открито. Лесно се хомогенизира, без да образува бучки; 

позволява безпроблемна работа; отлични свойства на 

запълване и бързо съхнене. Лесно се шлайфа, не се напуква, 

не се свива и образува гладка повърхност. Елиминира 

всякаква мазна замазка и „контакт“ с разредители. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Външен вид Бял прах. 

Гранулометрия 99% < 60 μm. 

Покривност: 1 – 3 m²/kg на слой в зависимост от 

повърхността. 

Разреждане 
7 kg вода към 20 kg прах. 
При използване на подсилваща акрилна 
емулсия DUR SMALTOPLAST FIX 
разреждането е:  
1 kg акрилна емулсия + 6 kg вода до 2 kg 
акрилна емулсия + 5 kg вода за 20 kg прах. 

Време за шлайфане 

(25° и относителна 

влажност < 50%) 

3 – 4 часа в зависимост от дебелината на 

слоя и метеорологичните условия. 

Повторно нанасяне 
Нанесете два слоя през 3 – 4 часа. 

Обработената с шпакла повърхност трябва 

да е добре изсъхнала, преди да се 

грундира. Посочените времена са по-

продължителни при студени и влажни 

условия. 

Трайност в 

контейнера (25° и 

влажност < 50%) 

2,5 часа 

Твърдост (Шор D) 
51,3 

Рефлексивност (Y) 
89,6 

Условия за 

съхранение 

Материалът трябва да се съхранява на 

закрито и сухо място, при възможност 

върху палети. Трайност при съхранение: 6 

– 12 месеца. 

 

  

 

Ultra Smaltoplast 

Fix 

Груба циментова замазка 

 Покривност: 1 – 3 m²/kg  

 Продължителност на 

съхнене: 3 – 4 часа 

 Разреждане: 7 kg вода към 

20 kg прах 

 Повторно нанасяне: 4 часа 

 Разфасовки: 5 kg, 20 kg 

 Нанасяне: Шпакла, мистрия 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Повърхностите трябва да са почистени от прах, вар и масла. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Размесете добре до образуването на хомогенна паста. С пастата може 

да се работи в продължение на 4 – 6 часа в зависимост от 

температурата. Препоръчва се от време на време пастата да се 

размесва, за да се омекоти материалът, без да се добавя 

допълнителна вода. Нанесете два слоя ULTRA SMALTOPLAST FIX. 

Позволява използването на всякакви крайни строителни бои след 

пълно изсъхване и след подходяща подготовка/грундиране.  

За повърхности с много влага или пукнатини се препоръчва част от 

водата, използвана за хомогенизиране на праха, да се замени със 

специалната подсилваща акрилна емулсия fix SMALTOPLAST dur. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера 

или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди 

добре обратно в кутията, след което ги почистете с топла сапунена 

вода.. Ако боята засъхне, може да се отстрани единствено чрез силни 

детергенти. Не изхвърляйте течността след измиване в подпочвените 

води. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура в диапазона 8 – 30°C и относителна влажност под 80%. 

Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат 

крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Материалът трябва да се съхранява на закрито и сухо място, при 

възможност върху палети. Трайност при съхранение: 6 – 12 месеца. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

За повече информация вж. Информационния лист за безопасност. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


